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RESUMO 

 

A economia globalizada tornou a presença de equipes multiculturais fato corriqueiro 

na dinâmica internacional das empresas multinacionais. Tal fenômeno traz à tona 

várias questões, dentre as quais, está a de compreender que contribuição essas 

equipes podem dar para o estímulo à inovação na organização. O objetivo deste 

estudo é averiguar o papel dessas equipes multiculturais, investigando como elas 

capturam e aproveitam as diferentes oportunidades e modelos de inovação 

presentes nas economias locais, a fim de entender se sua presença, de fato, 

beneficia o potencial inovador das organizações onde operam. A estratégia de 

pesquisa foi o estudo de caso, que tomou como unidade de análise uma equipe 

multicultural de uma grande empresa multinacional que opera no Brasil, formulando 

e propondo um framework para compreender e categorizar o potencial inovador da 

equipe vis-a-vis o seu ambiente. O levantamento de dados foi feito através da 

aplicação de questionários e da realização de entrevistas e observações. A análise 

tomou como referência a vasta literatura acerca da importância da inovação, do 

papel da liderança e das dimensões culturais predominantes em equipes dessa 

natureza. Os resultados mostraram que há enorme potencial inovativo induzido pela 

presença da multiculturalidade, desde que articulada dinamicamente com lideranças 

que percebam, valorizem e impulsionem as competências que a heterogeneidade 

das equipes fazem emergir no meio organizacional. 

  

 

Palavras-Chave: Equipes Multiculturais; Inovação; Empresa Multinacional; Cultura. 
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ABSTRACT 

 

The globalized economy has made the presence of multicultural teams actually 

commonplace in the international dynamics of multinational companies. This 

phenomenon raises several questions, among which, is to understand what 

contribution these teams can make to encouraging innovation in the organization. 

The aim of this study is to investigate the role of these multicultural teams, 

investigating how they capture and take advantage of the different opportunities and 

present innovation models in local economies in order to understand if their 

presence, in fact, benefits the innovative potential of the organizations in which they 

operate. The search strategy was the case study, which took as its unit of analysis a 

multicultural team of a large multinational company operating in Brazil, formulating 

and proposing a framework to understand and categorize the innovative potential of 

the staff taking into account the environment it is inserted in. Data collection was 

done through questionnaires, interviews and observations. The analysis took as a 

reference the vast literature about the importance of innovation, the role of leadership 

and the prevailing cultural dimensions in such teams. The results showed that there 

is enormous innovative potential induced by the presence of multiculturalism as long 

as dynamically articulated with leaders who understand, value and boost the powers 

that the heterogeneity of teams cause in the organizational environment.  

 

 

Keywords: Multicultural Team, Innovation, Multinational Company, Culture. 
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1. CAPÍTULO I – O PROBLEMA 

 

1.1 Introdução 

 

 

O fenômeno da globalização deixou de ser uma tendência e já consiste em 

uma realidade mundial. As nações se encontram cada vez mais conectadas umas 

com as outras, seja por suas relações comerciais, políticas, culturais ou pela 

proximidade de seus indivíduos, promovendo um rico intercâmbio de informações e 

valores. É nesse contexto de mundo globalizado que dois elementos passam a 

ganhar relevância e se tornar peças-chave no ambiente corporativo: o expatriado e 

as equipes multiculturais. 

Tradicionalmente, o termo "expatriado" refere-se aos funcionários que são 

atribuídos a escritórios fora do seu país de origem por um período de meses ou 

anos. As organizações utilizam estas atribuições para atender a uma variedade de 

objetivos, principalmente para preencher uma lacuna de competências em outro 

país, construir conhecimentos de gestão, ou incentivar a transferência de 

conhecimentos e cultura organizacional entre o país de origem da organização e 

seus escritórios no exterior (BENSON e PATTIE, 2008). São uma parte importante 

do mundo de negócios atual e uma fonte de considerável interesse para 

pesquisadores e profissionais em gestão internacional, justamente por atuarem em 

um contexto multicultural, visto que sua presença, por si só, já é causadora de um 

encontro de culturas distintas. 

Já equipes multiculturais consistem em equipes de trabalho compostas por 

indivíduos provenientes de países distintos, possuindo, consequentemente, culturas 

distintas. Essas equipes vêm se tornando cada vez mais frequente nas organizações 

globais dos dias de hoje e oferecem uma série de vantagens para as empresas 

internacionais, incluindo profundo conhecimento de diferentes mercados de 

produtos, atendimento a clientes culturalmente sensíveis, e rotações de trabalho de 

24 horas. Porém, essas vantagens podem ser limitadas ou até mesmo eliminadas 

pelos problemas decorrentes de diferenças culturais, o que pode prejudicar 

gravemente a eficácia de uma equipe ou mesmo levá-la a um impasse (BRETT et 

al., 2006). 
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Uma vantagem também muitas vezes atribuída à equipes multiculturais se 

baseia na ideia delas possuírem um maior poder inovador em comparação a grupos 

uniformes e tradicionais (BREM e WOLFRAM, 2013). A busca pela inovação tem 

sido um ponto recorrente e fundamental na estratégia das organizações atuais e 

alcançar a inovação é visto como fator determinante para seu sucesso. Entretanto, 

há fatores que contribuem para limitar o papel inovador de indivíduos e 

organizações. Podem-se apontar questões envolvendo falta de políticas de incentivo 

e instituições fomentadoras enfraquecidas, porém não se pode ignorar o impacto 

que a cultura de uma nação possui na criação de uma postura inovadora na 

população que ali habita. 

A análise dos traços culturais de um país pode ser realizada por meio da 

utilização de modelos de dimensões culturais.  Esses modelos analisam um conjunto 

de características consideradas fundamentais para a compreensão do 

comportamento de uma população e ao serem aplicados a diferentes nações, as 

características prevalecentes em cada uma das dimensões analisadas tendem a se 

apresentar de forma distinta (NARDON e STEERS, 2009). Além disso, a forma como 

cada dimensão se dá em um país pode auxiliar em algumas análises específicas 

acerca da região. Neste estudo, buscou-se entender a propensão da população 

brasileira a inovar com base em suas características culturais. O resultado 

desfavorável da análise mostrou-se alinhado com a baixa colocação do país no 

ranking realizado pelo The Global Innovation Index (2015).   

Nesse contexto, busca-se averiguar o impacto que equipes multiculturais 

levam a uma sociedade com dificuldades em inovar e analisar se sua presença no 

ambiente corporativo é, de fato, um diferencial competitivo relevante para essas 

sociedades. 

 

 

1.2 Formulação da Situação-Problema 

 

 

O baixo desempenho inovador apresentado pelo Brasil no The Global 

Innovation Index (2015) aponta para uma situação em que, além de instituições 

fragilizadas com baixa capacidade inovativa, percebe-se um ambiente cultural que 

mais serve de barreira do que de incentivo para a superação do problema. Estudos 
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têm revelado que a dimensão cultural tanto pode impulsionar quanto inibir a 

disposição para inovação (VAN EVERDINGEN e WAARTS, 2003; SHANE, 1993; 

LYNN e GELB, 1996; ROGERS, 1995). Do ponto de vista de barreira, a análise da 

cultura brasileira por meio do uso de modelos de dimensões culturais, tem mostrado 

traços culturais nacionais consideravelmente distantes daqueles tidos como ideais 

para inovar.  

Os ingredientes que fazem a cultura organizacional operar como barreira à 

inovação vão desde posturas empresariais regionalmente fechadas, que respondem 

com baixa intensidade a programas de internacionalização, tais como os 

desenvolvidos pela Apex (2016), que visam promover e valorizar os produtos e 

serviços brasileiros fora do país e captar investimentos estrangeiros para setores 

estratégicos da economia nacional, até a dimensão formativa da liderança 

empresarial brasileira nos bancos escolares, com programas como o Ciência sem 

Fronteiras, que “busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da 

ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do 

intercâmbio e da mobilidade internacional” (MCTI, 2016).  

Superar essas dimensões que operam o fechamento cultural de um país é um 

desafio complexo e multidisciplinar que passa pelas questões de políticas públicas, 

de comportamento e de dinâmica empresarial. Do ponto de vista estritamente 

empresarial, existem inúmeras iniciativas cuja eficácia precisam ser melhor testadas. 

 

 

1.3 Objetivo 

 

 

O objetivo deste estudo é averiguar o papel das equipes multiculturais na 

dinâmica das organizações, em um contexto crescentemente globalizado, sujeito a 

limites e imposições de natureza cultural, gerencial, linguística, comportamental e, 

muitas vezes, legal. Além disso, o estudo investigará como se relacionam as 

equipes multiculturais com as diferentes oportunidades e modelos de inovação 

presentes nas economias locais. 
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1.4 Relevância da Pesquisa 

 

 

O estudo aqui desenvolvido, ao apresentar resultados referentes ao impacto 

que a presença de equipes multiculturais em uma organização causa para o meio 

onde atuam em termos inovativos, torna-se uma fonte de informação e orientação 

para indivíduos responsáveis por desenvolver políticas de formação de equipes, 

programas de expatriação, métodos de interação entre membros de uma mesma 

equipe e qualquer outra atividade que envolva a boa gestão de equipes formadas 

por pessoas provenientes de diferentes países.   

 

 

1.5 Contribuição Científica 

 

 

Ao buscar na literatura temas como “equipes multiculturais”, “expatriação” e 

“cross-cultural management”, fica clara a preocupação de maior parte dos autores 

com os aspectos referentes à cultura organizacional do meio onde ocorre a 

interação entre indivíduos de culturas distintas. O presente estudo se propõe a 

abordar os mesmos temas de uma forma até agora pouco encontrada na literatura; o 

impacto das equipes multiculturais na capacidade de inovação do meio em que 

atuam.  

 

 

1.6 Organização do Estudo 

 

 

 A divisão dos capítulos que compõe o presente estudo, bem como uma breve 

descrição acerca do conteúdo de cada um deles podem ser encontrados a seguir. 

  

 O capítulo 1 contém a introdução, que retrata o contexto em que a pesquisa 

está inserida, a situação-problema que motivou sua realização, os objetivos 

que o estudo tem como finalidade alcançar, a relevância da pesquisa para a 

sociedade, além da contribuição científica da mesma. 
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 O capítulo 2 trata dos diversos conceitos referentes ao tema deste estudo, 

promovendo um embasamento teórico para que o leitor possa compreender 

os principais tópicos abordados a fim de que o mesmo possa compreender e 

avaliar os resultados obtidos por meio desta pesquisa. Nessa seção serão 

abordados temas baseados em diversos estudos científicos de autores da 

área, como, por exemplo, Cultura, Inovação, Equipes Multiculturais e 

Dimensões Culturais. 

 

 O capítulo 3 aborda a metodologia da pesquisa em que o estudo de baseou, 

discorrendo sobre o tipo de pesquisa escolhido, as principais características 

do mesmo e as fontes de informação e dados para a realização deste projeto.  

 

 O capítulo 4 trata da análise e discussões dos resultados do estudo de caso 

realizado neste projeto, apresentando os dados obtidos e como eles foram 

utilizados para que fosse possível alcançar o objetivo deste estudo. 

 

 O capítulo 5 contém a conclusão do estudo realizado neste projeto, 

contemplando as questões levantadas assim como os entendimentos obtidos 

ao longo do desenvolvimento deste texto, além das respostas alcançadas que 

serviram para solucionar e responder a situação-problema definida.  
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2. CAPÍTULO II - REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Nesta seção, os temas relacionados e envolvidos no assunto principal deste 

estudo serão explorados e descritos a fim de prover um embasamento teórico 

suficientemente compreensivo para que os leitores possam ser capazes de 

compreender a temática e o andamento do estudo, bem como as conclusões do 

mesmo. Para isso, utilizou-se o instrumento do Mapa de Literatura, conforme 

proposto por Creswell (2007). 

O mapa de literatura consiste em um sumário visual da pesquisa realizada. 

Esse mapa é mais comumente representado na forma de uma figura, que apresenta 

uma estrutura hierárquica, contendo a literatura utilizada e encontrada de cima para 

baixo (CRESWELL, 2007). Quanto mais alto na hierarquia um tópico se encontra, 

maior a sua relação com o tema principal abordado pelo estudo. O mapa de 

literatura para a pesquisa aqui realizada pode ser encontrado na Figura 01, 

mostrando o material teórico sobre o tema principal abordado por este texto. 
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Figura 01 – Mapa de Literatura 

 

 

2.1 Cultura 

 

 

 Com base nos estudos de Taras et al. (2009), Chanchani e 

Theivanathampillai (2002) e Hall (1980), percebe-se que há diversas maneiras 

distintas de definir cultura. Segundo Thomas (2008), existem mais de cento e 

sessenta definições de cultura, o que indica a complexidade em se definir a palavra 

em questão. Hofstede (2001) sugere que a cultura consiste em uma “programação 

coletiva da mente” responsável por distinguir indivíduos que pertencem a um 

determinado grupo em relação à sua forma de agir, pensar e sentir. Já Gibson e 

Gibbs (2006) definem cultura como "o conjunto de valores associados à eficácia 

social, compartilhada por um grupo identificável". 



20 
 

Isto apoia o argumento de que a cultura é um conceito bastante complexo, 

pois é um fenômeno em constante mudança que é altamente dinâmico e sempre em 

fluxo (HALVERSON e TIRMIZI, 2008). Esses fatores em constante mudança são, 

principalmente, tecnologia, informação e o meio ambiente. Além disso, os mesmos 

autores enfatizam a ideia de que a cultura nunca vai ser descrita por uma definição 

permanente, visto que as culturas nacionais são caracterizadas e influenciadas por 

muitas fontes distintas, e, por isso, impossível de se tornarem fixas. 

 Apesar da grande quantidade de definições distintas e da não estaticidade 

do significado do termo aqui analisado, neste artigo cultura é definida como um 

padrão de valores compartilhados, crenças e comportamentos de um grupo de 

pessoas. Esses mesmos elementos são comuns a várias definições, justificando sua 

escolha no presente estudo.  

 A partir da definição de “cultura” acima, torna-se necessário analisar a 

percepção dos indivíduos dado que sua imersão se dá em camadas com diferentes 

níveis de interioridade, implicando diferentes formas de assimilação. Diferentes 

teorias têm contribuído para este conceito de camadas culturais, afirmando que a 

compreensão total de uma cultura apenas ocorre quando se consegue entendê-la 

como uma estrutura com diversos níveis, caracterizando o fenômeno de múltiplas 

camadas (SALAS et al., 2009). 

Um modelo valioso para auxiliar na compreensão e ilustrar como a cultura se 

dispõe em diversas camadas consiste no “modelo iceberg” criado por Schein (1992), 

que pode ser visto na Figura 02. Este modelo mostra como as culturas estão 

profundamente enraizadas em diferentes camadas e, portanto, é preciso cuidados 

para não cometer equívocos ao se trabalhar com as várias culturas. Segundo o 

autor, existem três níveis utilizados nesta divisão da cultura. A parte acima do nível 

da superfície representa os artefatos culturais que simbolizam todas as 

características visíveis e tangíveis de cultura, como, por exemplo, a aparência e 

outros fatores perceptíveis. O próximo nível se encontra logo abaixo da superfície e 

abrange os valores e crenças que os indivíduos possuem, sendo, portanto, menos 

visíveis do que os anteriores. O terceiro e último nível é o mais profundo e consiste 

em pressuposições básicas, tratando de um nível subconsciente, com valores e 

ações que fundam a cultura. Aqui estão inseridos os tipos de pensamentos, 

sentimentos e crenças adquiridas por um indivíduo que muitas vezes habitam o nível 
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subconsciente do mesmo. Como este nível não é visível, essas questões são difíceis 

de serem percebidas e até mesmo identificadas.  

 

                    

 

Figura 02 – Modelo de Iceberg de Schein (Adaptado de Schein, 1992) 

 

Outra forma de compreender a complexidade da cultura e como ela influencia 

as pessoas em diferentes contextos consiste no modelo desenvolvido por Adler 

(2008). Esse modelo representa graficamente os diferentes fatores que movem as 

pessoas e influenciam seu padrão de comportamento. Além disso, ele mostra a 

influência da cultura no comportamento e do comportamento na cultura. Os valores 

que as pessoas possuem em suas vidas afetam as suas diferentes atitudes e criam 

padrões de comportamento específicos, muitas vezes compartilhados por toda uma 

população.  O modelo em questão pode ser visto na Figura 03. 
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Figura 03 – Influência da Cultura no Comportamento e do Comportamento na Cultura (Adaptado de 

Adler, 2008) 

 

 

2.2 Inovação 

 

 

 A inovação é geralmente entendida como a introdução de algo novo ou 

significativamente melhorado, como produtos (bens ou serviços) ou processos. 

Existem dois aspectos inerentes ao processo de inovação: as entradas e saídas 

(NASIEROWSKI e ARCELUS, 1999). As entradas envolvem, mais comumente, 

pesquisa e desenvolvimento (P&D). Os resultados do processo de inovação incluem, 

por exemplo, solicitações de patentes e artigos científicos, além do lucro proveniente 

da implementação de novas tecnologias ou introdução de novos produtos. 

 Apesar de tanto a iniciação quanto a implementação de inovações serem 

aspectos importantes para o processo em questão, muitas vezes a iniciação recebe 

mais atenção do que a implementação devido, principalmente, à questão da 

disponibilidade de dados. Isso tende a ocorrer pelo fato de dados sobre patentes, 

por exemplo, serem mais facilmente atingíveis, enquanto que os dados sobre os 

outros aspectos de inovações, tais como a parcela de empresas com diferentes 

atividades inovadoras, só poderem ser obtidos por meio de pesquisas mais 

profundas (KAASA et al., 2013). 

Analisando, então, o nível geral de capital humano de um país, pode-se 

destacar que ele compreende conhecimentos, competências e habilidades da força 
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de trabalho, que podem ser melhorados com a educação e é frequentemente 

apontado como um fator responsável por influenciar positivamente a inovação. De 

modo simples, o nível geral de capital humano determina a qualidade da força de 

trabalho, que já atua ou pode vir a atuar em P&D (SUBRAMANIAM e YOUNDT, 

2005). Funcionários qualificados e preparados tendem a questionar procedimentos 

comuns e utilizar sua criatividade para transformar o ambiente ao seu redor. 

 É amplamente aceito que as inovações possuem papel importante no 

desenvolvimento e crescimento econômico. Apesar das atividades de P&D serem 

um importante pilar, o processo de inovação também se baseia em diversos outros 

elementos. Dentre eles, um que tem recibido bastante atenção da literatura científica 

é o nível geral de capital humano de um país específico. Entretanto, vale mencionar 

que há muitos outros fatores intangíveis que possivelmente influenciam a propensão 

a inovar, como, por exemplo, o ambiente onde o processo de inovação acontece. Na 

formação do meio inovador, a cultura social do país, ou seja, valores 

compartilhados, crenças e comportamentos desempenham um papel importante 

(KAASA et al., 2013). 

 Entretanto, apesar dos fatores de incentivo à inovação mencionados, no 

mundo globalizado de hoje ainda se deve atentar para algumas questões adicionais. 

Países distintos, próximos ou não geograficamente, tendem a diferir 

significativamente uns dos outros no que diz respeito ao contexto cultural e ao 

ambiente em que estão inseridos. Dessa forma, o desempenho inovador desses 

países pode também depender dos fatores mencionados, presumindo-se, assim, 

que uma parte relevante das diferenças nos resultados das atividades inovadoras 

nessas nações pode ser explicada por meio das diferenças culturais (KAASA et al., 

2013). 

 

 

2.2.1 Tipos de Inovação  

 

 

Com base nas informações já discutidas nesta seção e na abordagem acerca 

do tema “inovação” apresentada pelo Manual de Oslo (OCDE, 2004), os tipos de 

inovação existentes são indicados e explicados a seguir:  
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 Inovação de Produto: consiste em introduzir no mercado um produto ou serviço 

baseado em uma nova tecnologia ou conhecimento, tendo alguma de suas 

características otimizada. 

 

 Inovação de Processo: consiste na aplicação de um novo método de produção ou 

distribuição consideravelmente melhorado devido à aplicação de novas técnicas, 

softwares ou equipamentos. 

 

 Inovação de Marketing: consiste na introdução de novos métodos de marketing, 

que envolvam consideráveis melhorias no produto, no design, no preço, na 

embalagem, na promoção ou na distribuição. 

 

 Inovação Organizacional: consiste na introdução de novos métodos 

organizacionais no dia-a-dia das práticas do negócio da firma,  na organização do 

local de trabalho ou nas relações externas.  

 

Tendo como base os tipos de inovação apresentados, pode-se analisar 

também os diferentes graus de inovação em uma organização a partir da forma 

como ela é aplicada.  

 

 

2.2.2 Graus de inovação  

 

 

Discute-se que, muitas vezes, o que importa não é necessariamente ser 

inovador ou não, mas sim identificar o grau de inovação pelo qual a organização é 

caracterizada, o que não necessariamente implica em uma firma ser inovadora ou 

não (FIGUEIREDO, 2009). 

Os graus de inovação possuem relação com a intensidade da mudança e 

como sua implementação afeta os resultados da organização (CHRISTENSEN, 

2000). Os possíveis graus de inovação praticados são: sustentativa (evolutiva ou 

radical) ou disruptiva.  
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 Inovação Sustentativa: tem como finalidade melhorar o desempenho e pode ser 

aplicada a qualquer tipo de inovação. Uma inovação sustentativa pode ser dividida 

em:  

a) Incremental/ Evolutiva: as inovações consistem em melhorias gradativas de 

baixo impacto, contribuindo para uma melhoria contínua daquilo a que está 

aplicado.  

 

b) Radical: as inovações são substituidoras de competência, marcando 

mudanças descontínuas que levam à substituição de componentes e 

sistemas já estabelecidos ou à criação de novas redes. 

 

 Inovação Disruptiva: não visa melhorar o desempenho do produto ou processo, 

mas sim agregar novos atributos e valores a ele para reposicioná-lo no mercado, 

estabelecendo uma nova categoria. Após essa inovação ser introduzida no mercado, 

deve-se haver um esforço constante em melhorias a fim de tornar o produto ou 

serviço conforme em relação às necessidades dos clientes, consolidando-se, assim, 

no mercado. No momento em que essa inovação transcende a camada do mercado 

na qual ela estava originalmente inserida, a tendência é que muitas empresas 

(mesmo as líderes) sejam levadas à falência. O modelo de inovação disruptiva 

proposto por Christensen pode ser visto na Figura 04. 
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Figura 04 – Modelo de Inovação Disruptiva (Adaptado de Christense et al., 2010) 

  

 

Já Figueiredo (2009) contribui com outros detalhes e propõe classificações 

diferentes referentes aos graus de inovação: 

 

 Inovação Radical: ocorre quando há aplicação de um novo conceito, que pode 

representar uma novidade para sociedade por meio de uma nova forma de elaborar 

um produto, seja em sua composição ou na forma de sua entrega.  

 

 Inovação Arquitetural: ocorre quando há alteração nas relações dos componentes 

que formam um produto, sem que haja alteração nos componentes em si.  

 

 Inovação incremental avançada: caracterizada pela introdução de uma novidade 

no mercado, podendo ser um produto ou serviço contendo um novo processo, sem 

que haja alteração nas relações dos componentes formadores do tal produto/ 

serviço.  

 

 Inovação incremental intermediária: caracterizada pela introdução de uma 

novidade no ambiente empresarial ao agregar melhorias pontuais a componentes de 
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uma tecnolgia já em operação, sem que haja alteração nas relações dos 

componentes formadores de tal tecnologia. 

 

 Inovação básica: introdução de uma novidade para o ambiente empresarial 

caracterizada por pequenas mudanças, baseadas em imitações ou cópias de 

tecnologias já existentes que são aplicadas ao processo de produção da firma, ao 

produto ou ao serviço oferecido pela mesma. 

 

A análise de autores como Carvalho (2011) já demonsta uma preocupação 

relacionada às diferenças existentes entre inovação e mudança.  Na visão do autor 

mencionado, não são consideradas inovações fatores como personalizações ou 

customizações, mudanças de layout em espaços físicos, alterações no capital social 

e tamanho de uma empresa, entre outros. Com o objetivo de tornar claro o que de 

fato pode ser caracterizado como inovação, o autor propõe a seguinte divisão, 

separando inovação em duas categorias: incremental e radical.   

 

 Inovação incremental: caracterizada pela aplicação de melhorias significativas em 

processos, produtos ou serviços, resultando em desempenhos superiores e em uma 

maior facilidade de utilização.  

 

 Inovação radical: caracterizada pelo surgimento de um produto ou processo 

inteiramente novo, marcando a quebra de algum paradigma e a criação de um novo 

nicho de mercado.  

 

 

2.3 Equipes Multiculturais 

 

 

A diversidade cultural é explorada na literetura principalmente por meio de 

estudos referentes ao background demográfico de um indivíduo e as variáveis 

provenientes justamente dessa condição, que se relacionam às percepções, valores 

e atributos culturais (NEELEY, 2015; COX, 1993; COX et al., 1991; JACKSON et al., 

1992; WATSON et al., 1993; MAZNEVSKI, 1994). Os benefícios da diversidade 



28 
 

cultural são muitas vezes atribuídos à variedade de perspectivas, valores, 

habilidades e atributos que, em um ambiente cosmopolita com intensa presença de 

indivíduos provenientes de culturas diferentes, tornam a diversidade de 

contribuições de cada um deles, um fenômeno enriquecedor para o meio (NEELEY, 

2015). 

 Uma estratégia, então, para lidar com o desafio de entregar soluções 

criativas para vários mercados diferentes são equipes multiculturais de inovação que 

podem fornecer um conhecimento profundo dos hábitos de consumo. Como o 

processo de inovação exige novas soluções de produtos e serviços de forma 

incessante, a criatividade desempenha um papel fundamental em equipes de 

inovação estabelecidas para mesclar e utilizar o conhecimento individual 

diversificado (BOUNCKEN et al., 2015). 

 Embora as estruturas baseadas em equipes nas empresas possam 

contribuir para a geração e implementação de ideias de sucesso, existem perigos 

específicos provenientes da presença de uma equipe multicultural (MATHISEN et 

al., 2004). É amplamente aceito que uma equipe que lida com clima de 

desconfiança, ameaça e ansiedade tende a ter seu processo de inovação 

comprometido (JANSSEN et al., 2004). Este fenômeno é ainda mais provável de 

ocorrer em equipes de inovação multiculturais, e em um contexto internacional muito 

diversificado, visto que diferentes visões, valores e percepções são postos frente a 

frente (BREM e WOLFRAM, 2013). 

 Devido a essa questão, a compreensão de como o trabalho em equipe varia 

entre culturas tornou-se cada vez mais importante, visto que as organizações vêm 

se tornado gradativamente mais globais ao longo das últimas décadas, assim como 

aumentaram o número de suas equipes de trabalho (LAWLER et al., 1992). O 

aumento mencionado reflete a ideia de que empresas consideram equipes de 

trabalho um mecanismo apropriado para lidar com o ambiente dinâmico de um 

negócio global. As equipes são consideradas fundamentais para auxiliar a 

organização a responder efetivamente à pressões referentes à rapidez, custo, 

qualidade e inovação (OSTERMAN, 1994).  

A Figura 05 apresenta, em uma representação esquemática, a relação entre 

os componentes individuais da criatividade (encontrados na parte inferior) em 

relação aos componentes do ambiente de trabalho na organização (parte superior). 

Os três componentes relacionados a esta última categoria são aqueles necessários 
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para que a inovação ocorra.  Já os outros três (parte inferior da figura) representam 

os componentes individuais da criatividade (SERRA et al., 2007). Segundo os 

autores, o ambiente de trabalho influencia a criatividade individual, além da 

criatividade produzida pelos indivíduos e equipes servir como fonte primária para 

inovação através da organização. Deve-se destacar que o ambiente social no 

trabalho tem influência na criatividade, justamente por influenciar os seus 

componentes individuais. 

 

 

Figura 05 – Relação entre os Componentes da Criatividade e da Inovação (Fonte: Serra et al., 2007) 

 

 Mesmo que a diversidade seja importante ao contribuir com diferentes 

mentalidades, diversidade de informações e espírito de equipe para a criatividade de 

um grupo, equipes de inovação multiculturais enfrentam o desafio de dissimilaridade 

de valores devido às diferentes origens e nacionalidades que cada membro do time 

possui. A diversidade de valores pode aumentar os conflitos e levar a uma 

diminuição do moral e eficiência da equipe como um todo, que, como consequência, 

pode inibir a criatividade (BREM e WOLFRAM, 2013). 

 Além disso, quando os valores provenientes de uma certa cultura se opõe a 

alguns valores associados à cultura organizacional, pode haver ocorrência de mal-
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entendidos e problemas de interpretação (também causados por questões 

linguísticas), levando a um provável abalo de confiança e dificuldade de alinhamento 

entre os interesses da companhia e as ações dos funcionários que passam por essa 

situação. Na tentativa de evitar esse tipo de problema, ao adaptar certos elementos 

da cultura organizacional à realidade dos indivíduos que estejam passando pelas 

questões adaptativas apontadas, podem ocorrer perdas de alguns elementos 

culturais essenciais para o sucesso da empresa (MEYER, 2015).  

 Um fator complicador consiste no fato de que as diferenças prevalecem na 

fase incial de interação de uma equipe multicultural, o que potencializa as chances 

de ocorrência de conflitos. Nesse momento é fundamental que cada indivíduo esteja 

disposto a se comunicar e a negociar a fim de que as diferenças possam ser 

superadas por meio da flexibilidade e sinergia (FREITAS, 2008). 

 A literatura nos fornece um enorme corpo de descobertas empíricas sobre 

processos dentro do trabalho em equipe incorporado em um ambiente internacional. 

Essas conclusões apontam diversos fatores, como o compromisso do projeto e 

qualidade do trabalho da equipe, que inclui a coesão do grupo. Além disso, o nível 

de participação na tomada de decisões aumenta a capacidade de inovar (DE DREU 

e WEST, 2001; HOEGL e GEMUENDEN, 2001; HOEGL et al., 2004). 

 Também é fundamental que as empresas estejam interessadas em tratar a 

diversidade cultural de forma adequada de modo a potencializar os benefícios que 

ela pode trazer. Empresas que inserem a diversidade em sua agenda estratégica 

tendem a incentivar seus funcionários acerca das vantagens que tal diversidade 

pode levar ao meio, proporcionando-os, como consequência, uma maior abertura 

para inovar e propor novas ideias (BORIN et al., 2015). Além disso, onde a 

diversidade é reconhecida e praticada, a existência de conflitos entre funcionários de 

origens distintas tende a ser consideravelmente menor e os trabalhadores passam a 

estar mais motivados e engajados com os interesses da organização.  

Segundo estudo conduzido por Kirkman e Shapiro (2000), a resistência ao 

trabalho em equipe tende a variar dependendo da orientação cultural dos 

empregados. Observou-se uma maior resistência ao trabalho por parte daqueles 

provenientes de culturas mais individualistas, enquanto os empregados pertencentes 

à culturas coletivistas apresentaram uma maior aceitação ao trabalho em equipe. 

Vários modelos diferentes de trabalho em equipes multiculturais têm sido 

descritos na literatura, alguns dos quais são mais e outros menos propícios para o 
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compartilhamento e preservação da diversidade. Depois de analisar mais de 50 

equipes multiculturais, Canney e Davison (1996) descreveram quatro modelos: 

“impasse educado” em que os membros da equipe escondem as suas diferenças; 

“dominância por subgrupo”, em que uma parcela domina o trabalho da equipe; 

“exclusão”, quando alguns membros da equipe são deixados de fora do trabalho em 

grupo, intencionalmente ou não; e “sinergia”, em que as equipes utilizam plenamente 

as competências de todos os seus membros.  

Em outro estudo, conduzido dessa vez por Earley e Mosakowski (2000) e 

envolvendo cinco equipes multiculturais, identificou-se um modelo híbrido de 

trabalho em equipe que conduz a resultados eficazes, porém não necessariamente 

criativos. O modelo "híbrido" se baseia em fazer com os que os membros do grupo 

de trabalho sejam submetidos à normas universais que devem ser adotadas e 

respeitadas por todos. Dessa forma, os traços culturais de cada um tenderia a ficar 

em segundo plano. 

 Ao analisar a presença de expatriados membros de equipes multiculturais 

especificamente no Brasil, percebe-se que em muitos casos eles passam a adotar 

algumas características de comportamento típicas de indivíduos nativos. Segundo 

diversos estudos (TREVISAN, 2001; HOMEM, 2005; DE PAULA, 2005; DE PAULA e 

STAUB, 2006; BUENO, 2004; MALAGUTI, 2007), alguns dos principais novos traços 

surgidos nesses indivíduos consistem no “jeitinho” (buscar formas alternativas, a às 

vezes até mesmo ilegais, para resolver problemas e contornar situações), na falta de 

comprometimento com prazos e horários, na informalidade no ambiente de trabalho 

e na flexibilidade para se adaptar a novas stiuações. 

 

 

2.4 Dimensões Culturais 

 

 

O fenômeno da globalização vem apresentando efeitos muito discutidos e 

vivenciados nos dias de hoje, como a tão abordada redução de distâncias e o fácil 

acesso a elementos de outros países ou regiões. É inegável também que esse 

mesmo fenômeno tem promovido um quase desaparecimento das fronteiras, não só 

geográficas como também culturais, entre os países, que um dia já foram 

virtualmente inabaláveis (CANEN e CANEN, 2005). Por essa razão, situações em 



32 
 

que indivíduos de culturas consideravelmente diferentes devem interagir e, 

consequentemente, lidar com as diferenças do outro, tornam-se cada vez mais 

frequentes (LACERDA, 2011). O autor ainda sugere que considerando que a 

situação mencionada é passível de ocorrer em um contexto de relação comercial, 

pode-se presumir que conseguir lidar com diferenças culturais de forma positiva 

pode ser um fator gerador de benefícios e vantagens. 

Dada a situação apresentada, as dimensões culturais podem ser utilizadas 

para analisar certas características e traços culturais fundamentais de uma 

determinada nação e justificar o comportamento dos indivíduos que habitam esse 

local (NARDON e STEERS, 2009). Existem diversos modelos de dimensões 

culturais difundidos na literatura. Este estudo considerará dois dos mais relevantes 

para a realização das análises e estudos. Eles são os modelos de Hofstede e de 

Hall. Fez-se necessário aplicar mais de um modelo, visto que os modelos utilizados 

exploram características distintas, então, para uma análise mais completa acerca 

das dimensões que serão aqui trabalhadas, julgou-se apropriado escolher os 

modelos dos dois autores mencionados.  

 

 

2.4.1 Dimensões Culturais em Hofstede 

 

 

O modelo de dimensões culturais desenvolvido por Geert Hofstede tinha como 

finalidade estabelecer uma terminologia que pudesse ser amplamente aceita e 

utilizada, com base em análises empíricas, para descrever os pontos fundamentais 

que definem cultura (LACERDA, 2011). As dimensões propostas por Hofstede, 

assim como uma breve descrição acerca de seus respectivos significados 

encontram-se a seguir.  

 

 Distância do Poder: 

 

Nos países marcados por uma alta distância do poder, as organizações são 

frequentemente caracterizadas por estruturas de decisão centralizadas, presença 

de autoridades, uso de regras formais e limitação da comunicação devido a uma 

rígida hierarquia interna. Segundo Zmud (1992), altos níveis de centralização e 
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formalização em uma organização estão associados com menores taxas de 

adoção e desenvolvimento de inovações por parte da mesma. O autor defende 

que em corporações centralizadas, a gestão de topo nem sempre é capaz de 

identificar problemas operacionais e de sugerir a introdução de inovações para 

que esses possam ser resolvidos. Além disso, a formalidade em excesso tende a 

inibir a iniciativa de subordinados no que diz respeito ao desenvolvimento de uma 

inovação. Por isso, pode-se perceber que quanto maior o índice de distância de 

poder em uma determinada cultura, menos propensas suas organizações estão a 

desenvolver e adotar inovações (VAN EVERDINGEN e WAARTS, 2003). 

 

 Resistência à Incerteza:  

 

Em países com um alto índice de resistência à incerteza, organizações 

geralmente apresentam características como a resistência à inovações, uma 

gestão altamente formalizada e a restrição à inovações por meio de regras 

corporativas definidas (HOFSTEDE, 2001). Além disso, pode-se esperar que 

empresas situadas em um ambiente com alta resistência à incerteza não tomem 

riscos sem que haja uma clara necessidade e apenas adotem inovações se seu 

valor já tiver sido provado no mercado. Pode-se perceber, então, que quanto 

maior a resistência à incerteza de uma organização, menores são as chances de 

que uma empresa invista no desenvolvimento de inovações, visto que os riscos e 

retorno financeiro da empreitada vão contra os valores apontados (VAN 

EVERDINGEN e WAARTS, 2003). 

 

 Índice de Individualismo:  

 

Esta dimensão descreve a relação entre o grupo e o indivíduo. Em países 

coletivistas um indivíduo tende a agir de acordo com as normas do grupo ao qual 

pertence e as organizações presentes nesse tipo de cultura são caracterizadas 

por decisões tomadas coletivamente, por mais que isso leve a um atraso nas 

ações. Em contraste, nos países individualistas as pessoas fazem suas próprias 

escolhas e essa mesma atitude é incentivada no ambiente organizacional. 

Funcionários dessas organizações possuem mais liberdade para desenvolver ou 

experimentar novos produtos e tomar as ações que julgarem necessárias. Não é 
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surpresa, portanto, que patentes sejam concedidas em maior quantidade para 

nações individualistas (HOFSTEDE, 2001). Shane (1993) e Lynn e Gelb (1996) 

ainda defendem a existência de uma relação positiva entre o individualismo e a 

capacidade de inovação nacional. Já na perspectiva de Machado et al. (2010), as 

interações e a forma como ideias são compartilhadas em culturas coletivistas são 

ideais para promover a inovação.  

 

 Índice de Masculinidade: 

 

Este índice expressa até que ponto a cultura de um país é caracterizada por 

valores femininos ou masculinos. Culturas predominantemente femininas são 

caracterizadas por valores como a igualdade, a solidariedade, as relações sociais 

e uso da intuição, além da busca pelo consenso. Por outro lado, a ambição, a 

concorrência, os valores materiais e o foco no desempenho caracterizam culturas 

masculinas (HOFSTEDE, 2001). O autor ainda defende que em organizações 

inseridas em culturas masculinas, a ênfase tende a se basear em recompensas, 

reconhecimento pelo desempenho e treinamentos. Esses fatores visam a 

melhoria do indivíduo, característica comum em organizações inovadoras, visto 

que, segundo Rogers (1995), existe uma relação direta entre a motivação de 

realização e a capacidade de inovação de indivíduo ou grupo.  Machado et al. 

(2010), por outro lado, defendem que a harmonia e um ambiente marcado por 

fortes relações interpessoais beneficiam a ocorrência de atividades inovadoras, o 

que demonstra um argumento a favor da feminilidade para o caso de inovação 

aqui tratado.  

 

 Relação com o Tempo: 

 

As culturas com uma orientação de longo prazo são caracterizadas por 

valores como a persistência, adaptações de tradições à nova realidade do país, 

adaptabilidade pessoal, além da ideia de que as ações presentes devem ser 

realizadas visando um futuro próspero, visto que é nesse momento que os 

eventos mais importantes da vida de um indivíduo ocorrerão. Da mesma forma, 

empresas inseridas neste tipo de cultura possuem foco no longo prazo acerca de 

seus resultados e investimentos, além de serem mais receptivas às mudanças do 
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que as empresas que atuam em uma cultura de orientação de curto prazo. 

Analisando o outro extremo desta dimensão, em culturas com orientação ao curto 

prazo o foco está no passado, levando a um grande respeito e manutenção das 

tradições (HOFSTEDE, 2001). O autor ainda sugere que este tipo de cultura 

tende a se apresentar menos inovadora do que as voltadas ao longo prazo. 

 

As informações referentes às dimensões do modelo de Hofstede analisadas nesta 

seção estão também organizadas de forma resumida na Tabela 01, que se 

enocontra a seguir.  

 

Tabela 01 – Dimensões Culturais de Hofstede 

Dimensão Cultural                                      Escala  
 

Distância do Poder 
 

Alta: sociedades altamente 
marcadas pela hierarquia e pelo 

status 

 
Baixa: sociedades igualitárias 
com maior integração social 

 
 
 

Resistência à Incerteza 

 
 

Alta:presença de estruturas 
rígidas e relações formalizadas 

 
 

Baixa:presença de estruturas 
sociais mais flexíveis e relações 

informais 
 
 

Índice de Individualismo 

 
 

Sociedade Individualista:foco 
no crescimento e sucesso 

individual 

 
 

Sociedade coletivista:foco no 
bem e na harmonia do grupo 

 
 

Índice de Masculinidade 

 
 

Sociedade masculina:maracada 
pela competição e por relações 

de controle 

 
 

Sociedade feminina:marcada 
pela criação e desenvolvimento 

de relações e busca por 
harmonia 

 
 

Relação com o Tempo 

 
 

Orientação ao curto prazo: 
ações voltadas para o presente e 

baseadas em acontecimentos 
passados 

 
 

Orientação ao longo prazo: 
ações voltadas para o futuro 

Fonte: Adaptada de Lacerda (2011). 

 

2.4.2 Dimensões Culturais em Hall 

 

 

Analisando o modelo de dimensões culturais desenvolvido por Edward T. Hall 

(1976), percebe-se a relevância de duas das dimensões nele contidas para o estudo 
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aqui realizado. As dimensões particularmente relevantes para esta análise 

consistem naquela que distingue as culturas em termos de alto e baixo contexto, e 

na que aponta as diferenças entre culturas marcadas pela monocronicidade das 

marcadas pela policronicidade. As duas dimensões mencionadas assim como suas 

implicações são discutidas a seguir. 

 

 

 Culturas de alto e baixo contexto: 

 

A distinção entre culturas de alto e baixo contexto ocorre na forma como as 

mensagens são transmitidas dentro de uma sociedade. Em culturas de alto 

contexto, a presença de pistas contextuais é importante na interpretação de uma 

mensagem, enquanto que em culturas de baixo contexto a maior parte da 

informação está contida explicitamente nas palavras (CZINKOTA e RONKAINEN, 

1998).  

Segundo Morden (1999), as pessoas em culturas de alto contexto tentam se 

tornar bem informadas sobre os fatos por meio da obtenção de informações a 

partir de redes de informação pessoais. Em contrapartida, indivíduos de culturas 

de baixo contexto buscam informações a partir de uma base de pesquisa e 

utilizam fontes de informação, tais como relatórios e bases de dados. 

A esse respeito, Takeuchi e Nonaka (2008) afirmam que o ambiente criativo é 

marcado por uma certa dose de ambiguidade, compondo o que eles denominam 

de redundância e caos criativo. Esse ambiente descrito pelos dois autores pode 

ser claramente encontrado em culturas de alto contexto, sendo essas as mais 

propensas a estimularem o desenvolvimento de atividades inovadoras.  

No entanto, Van Everdingen e Waarts (2003) defendem que, pelo fato das 

decisões relacionadas à adoção e ao desenvolvimento de inovações em 

empresas serem tomadas de forma racional, baseando-se em informações 

completas e confiáveis utilizando uma grande gama de fontes, pode-se esperar 

que organizações inseridas em culturas de baixo contexto tenham maior 

propensão à realização das atividades mencionadas do que as que pertencem às 

culturas de alto contexto. 
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 Monocronididade vs Policronicidade: 

 

A segunda dimensão proposta por Hall, que será analisada neste artigo, 

consiste na diferença entre culturas marcadas pela monocronicidade daquelas 

caracterizadas pela policronicidade. A monocronicidade implica em pessoas que 

tendem a agir de forma concentrada, que se concentram em uma coisa de cada 

vez, e que costumam ser bem organizadas. Já a policronicidade, em indivíduos 

que realizam diversas atividades ao mesmo tempo de modo, muitas vezes, 

oportunista (MORDEN, 1999).  

Na perspectiva de Takeuchi e Nonaka (2008), é a variedade de requisito 

presente no ambiente, exigindo resposta por meio da policronicidade, uma das 

responsáveis pela efetiva construção do ambiente inovador, junto com as demais 

condições capacitadoras da intenção, da autonomia, do caos criativo e da 

redundância.  

Já Van Everdingen e Waarts (2003), no entando, propõe que a 

monocronicidade resulta em grupos que costumam apresentar traços de baixo 

contexto, enquanto que a policronicidade, em grupos com alto contexto. Pelo fato 

deles argumentarem a favor do baixo contexto para a inovação, pode-se presumir 

que a monocronicidade em culturas leva a uma maior propensão a inovar do que 

a policronicidade (VAN EVERDINGEN e WAARTS, 2003). 

 

As informações referentes às duas dimensões do modelo de Hall escolhidas para 

análise podem ser vistas de forma mais resumida e condensada na Tabela 02.  

 

Tabela 02 – Dimensões Culturais de Hall 

Dimensão Cultural                                       Escala   

 
Alto e Baixo Contexto 

 
Alto contexto:parte 

considerável do significado da 
comunicação ocorre de forma 

indireta 

 
Baixo contexto:o 

significado da comunicação 
ocorre de forma clara e 

direta 

 
Monocronicidade vs 

Policronicidade 

 
Monocronicidade:atividades 
realizadas de forma isoladas; 

foco na concentração e 
organização 

 
Policronicidade:atividades 
realizadas simultaneamente 
com foco nas oportunidades 
relativas a cada uma delas 

Fonte: Adaptada de Nardon e Steers (2009). 
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2.4.3 Dimensões Ideais para a Inovação 

 

 

Tendo como base as sete dimensões culturais dos dois modelos apresentados e 

visando facilitar a visualização e compreensão acerca das condições que tornam 

cada dimensão favorável à inovação, buscou-se organizar e englobar essas 

informações em forma de tabela.  

Pelo fato de que em alguns momentos as visões de alguns autores acerca das 

dimensões ideais para a promoção da inovação terem variado, como nos casos do 

índice de individualismo, índice de masculinidade, nível de contexto e 

monocronicidade vs policronicidade, optou-se por construir duas tabelas  (Tabela 03 

e Tabela 04), de modo a levar em conta as diferentes ideias contidas na literatura.   

 

 
Tabela 03 – Condições que tornam as dimensões culturais favoráveis à inovação (A) 

 

Dimensão Cultural Condição propícia à inovação  
 

Distância do Poder 
 

Baixa 
 

Resistência à Incerteza 
 

Baixa 
 

Índice de Individualismo 
 

Sociedade Coletivista 
 

Índice de Masculinidade 
 

Sociedade Feminina 
 

Relação com o Tempo 
 

Orientação ao Longo Prazo 

Alto e Baixo Contexto Alto Contexto 
 

Monocronicidade vs 
Policronicidade 

 
Policronicidade 

Fonte: Adaptada de Van Everdingen e Waarts (2003), Machado et al. (2010), Hofstede (2001), 
Takeuchi e Nonaka (2008). 
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Tabela 04 – Condições que tornam as dimensões culturais favoráveis à inovação (B) 
 

Dimensão Cultural Condição propícia à inovação  
 

Distância do Poder 
 

Baixa 
 

Resistência à Incerteza 
 

Baixa 
 

Índice de Individualismo 
 

Sociedade Individualista 
 

Índice de Masculinidade 
 

Sociedade Masculina 
 

Relação com o Tempo 
 

Orientação ao Longo Prazo 

Alto e Baixo Contexto Baixo Contexto 
 

Monocronicidade vs 
Policronicidade 

 
Monocronicidade 

Fonte: Adaptada de Shane (1993), Rogers (1995), Hofstede (2001), Van Everdingen e Waarts (2003). 
 

 

2.5 Inovação no Brasil 

 

 

No mais recente estudo divulgado pelo The Global Innovation Index (2015), 

entidade que busca analisar e ranquear os países do mundo no que diz respeito aos 

seus desempenhos inovadores, dentre os 141 países estudados e organizados no 

ranking, o Brasil aparece na preocupante 70ª posição. Vale ressaltar que o estudo 

leva em consideração quesitos como inovação de produtos, inovação de processos, 

internacionalização, capital humano, entre outros aspectos fundamentais que, 

juntos, fazem de um país, uma nação inovadora. Algumas das razões apontadas no 

estudo em questão para o baixo desempenho brasileiro consistem nos fracos 

sistemas de governança existentes e na presença de instituições econômicas e 

políticas precárias. 

Vale então analisar a cultura brasileira por meio das dimensões culturais 

propostas a fim de se constatar o quão diferente as características culturais deste 

país são daquelas consideradas ideais para que uma nação seja inovadora.  

O Brasil é marcado por uma grande discrepância na distribuição do poder 

pela população, o que resulta em um fenômeno em que quanto maior o poder do 
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indivíduo, maiores os benefícios que ele detém (HOFSTEDE, 2016). No que diz 

respeito à resistência à incerteza, os indivíduos dessa cultura tendem a apresentar 

aversão à situações ambíguas, indicando uma alta resistência a esse quesito. 

Quanto ao índice de individualismo, no país as pessoas tendem a pertencer a 

grupos com fortes ligações desde o nascimento, como a família, em que seus 

integrantes se protegem em busca de lealdade. O fato de traços como as fortes 

conexões a grupos e a competitividade presente na sociedade coexistirem no 

ambiente brasileiro resulta em um grupo de pessoas que não caracterizam uma 

sociedade predominantemente masculina nem feminina, posicionando o Brasil como 

um país neutro neste aspecto (NISHIMURA et al., 2009).  

A instabilidade do presente e as condições adversas experenciadas pela 

população brasileira em seu dia-a-dia levam a um olhar esperançoso para o futuro, 

quando, na visão dos indivíduos em questão, a situação estará mais favorável e os 

problemas sociais encontrados estarão menos graves. Esse tipo de característica 

apontada corresponde a indivíduos pertencentes a uma cultura orientada ao longo 

prazo (FERNANDES, 2008). Algumas outras características presentes na sociedade 

brasileira e nos indivíduos que a compõe consistem na predominância de uma 

comunicação em que grande parte do significado e da mensagem são passados de 

forma implícita, por meio de expressões corporais ou elementos subentendidos, por 

exemplo. Além disso, não são raras situações em que há uma clara necessidade de 

priorização das atividades e tarefas a serem realizadas devido à dificuldade 

apresentada em executar diversas delas simultaneamente (FERNANDES, 2008; 

NISHIMURA et al., 2009). 

As informações discutidas estão sintetizadas na Tabela 05, que relaciona as 

dimensões culturais e a característica de cada uma aplicada ao caso do Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

Tabela 05 – Dimensões culturais aplicadas ao Brasil 
 

Dimensão Cultural Cultura Brasileira 
 

Distância do Poder 
 

Alta 
 

Resistência à Incerteza 
 

Alta 
 

Índice de Individualismo 
 

Sociedade Coletivista 
 

Índice de Masculinidade 
 

Neutra 
 

Relação com o Tempo 
 

Orientação ao Longo Prazo 
 

Alto e Baixo Contexto 
 

Baixo Contexto 
 

Monocronicidade vs  
Policronicidade 

 
Monocronicidade 

Fonte: Adaptada de Hofstede (2016), Fernandes (2008) e Nishimura et al. (2009) 

 

Pela análise, fica claro que os aspectos culturais presentes na sociedade 

brasileira deixam o país distante das características consideradas ideais para que se 

tenha um ambiente propício à inovação. Essa análise apenas serve como mais uma 

justificativa para a baixa colocação do país no recente estudo do The Global 

Innovation Index e reforça as baixas condições não só institucionais, mas também 

culturais que permeiam a população no que diz respeito à inovação. Resta então 

uma dúvida. 
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3. CAPÍTULO III - METODOLOGIA 

 

 

Com base nas análises proporcionadas por Gray (2012) acerca dos diferentes 

tipos de metodologia de pesquisa e coleta de dados, pelas características deste 

projeto, conforme previamente apontadas, e a fim de se obter um resultado 

adequado, de acordo com os objetivos aqui propostos, optou-se pela realização de 

um estudo caso em uma empresa multinacional situada no Brasil em que o 

fenômeno abordado neste projeto é parte do dia-a-dia de diversos funcionários que 

ali trabalham. Neste estudo de caso, utilizou-se uma abordagem de métodos mistos, 

tomando-se como fontes de dados a utilização de um questionário, a realização de 

entrevistas e a observação em campo.  

 Foram realizadas, então, entrevistas e aplicados questionários aos 

profissionais da empresa que compõem equipes multiculturais e convivem 

diariamente com indivíduos provenientes de culturas distintas e que com eles devem 

interagir constantemente no ambiente de trabalho. A pesquisa envolveu tanto 

brasileiros, quanto estrangeiros, que atuam como funcionários da multinacional 

analisada.  

 

 

3.1 Método do Estudo de Caso 

 

 

Segundo Gray (2012), o estudo de caso é caracterizado como um tipo de 

pesquisa que tem como objetivo analisar profundamente uma determinada unidade 

social, visando detalhar um ambiente por meio de um exame que pode atuar sobre 

um simples sujeito ou uma situação particular. É uma maneira de realizar uma 

pesquisa empírica que investiga fenômenos contemporâneos que estão inseridos no 

contexto de vida real, porém em situações em que as fronteiras entre o fenômeno e 

o contexto desejado não estão claramente estabelecidas e, por isso, se utiliza 

múltiplas fontes de evidência.  

A fim de aprofundar a descrição de um fenômeno em particular, pode-se optar 

pelo estudo de situações típicas, que sejam similares a muitas outras de tipos 
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semelhantes, ou não usuais, que pertencem a casos excepcionais. O estudo de 

caso é uma estratégia comumente utilizada em situações em que se deseja 

responder às questões "como" e "por que" certos fenômenos ocorrem, quando existe 

baixa possibilidade de controle sobre os eventos analisados e quando o interesse 

foca em fenômenos atuais, que só poderão ser estudados dentro de algum contexto 

de vida real (GRAY, 2012).  

O autor ainda sugere que se deve adotar um enfoque exploratório e 

descritivo, cabendo aos envolvidos no estudo estarem abertos às suas descobertas. 

Mesmo que o trabalho seja iniciado com base em algum esquema teórico, os 

envolvidos devem se manter alerta acerca dos novos elementos ou dimensões que 

poderão surgir ao longo do trabalho. No estudo de caso, aqueles responsáveis pela 

condução da pesquisa tendem a utilizar diversos dados coletados em diferentes 

momentos, por meio de diferentes fontes de informação. A observação e a entrevista 

são algumas das técnicas fundamentais de coleta de dados.  

O presente estudo foi realizado na unidade de óleo e gás de uma companhia 

multinacional que atua no mercado brasileiro e em outros 100 países. Essa divisão 

oferece soluções relacionadas à produção e manutenção de dutos, assim como 

inspeções e gerenciamento de dados, além de também projetar e 

fabricar equipamentos e oferecer soluções de medição de perfuração no campo de 

óleo e gás. 

 

 

3.2 Coleta de Dados 

 

 

A coleta de dados se baseou em entrevistas, questionários e observação em 

campo. Segundo Gray (2012), é fundamental que a coleta ocorra onde os eventos o 

os fenômenos de interesse acontecem naturalmente. Entrevistas, observações, 

análise de documentos e medidas estatísticas também devem ser colhidas nos 

locais mencionados. Além disso, a organização analisada e seus funcionários 

devem estar de acordo e autorizar a realização do estudo naquele local e a 

reprodução (total, parcial ou sem a identificação da fonte) dos dados fornecidos.  
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3.2.1 Entrevista 

 

 

O método da entrevista é caracterizado pela presença de um entrevistador, 

responsável por fazer perguntas ao entrevistado anotando as suas respostas ou as 

gravando (caso o entrevistado esteja de acordo e as políticas da organização 

permitam).  A entrevista pode ser realizada individualmente ou em grupo, por 

telefone ou presencialmente (MATTAR, 1996).  

Marconi e Lakatos (1996) sugerem que há três formas de classificar uma 

entrevista: 

 

a) Padronizada ou estruturada: a entrevista é realizada com base em 

formulários contendo questões já fechadas, sem que possa haver alteração 

na ordem das mesmas nem criação de novas ou adaptações.  

 

b) Não padronizada ou não estruturada: a entrevista é realizada seguindo um 

formulário, porém há liberdade para formulação de novas questões ou 

alteração na ordem das mesmas, caso o andamento da entrevista aponte 

essa necessidade.  

 

c) Painel: as entrevistas são realizadas repetidamente com os mesmos 

entrevistados de tempos em tempos a fim de analisar as mudanças nas 

opiniões dos envolvidos. 

 

Para a realização de uma entrevista, os formulários utilizados podem ou não ser 

disfarçados (CARNEVALLI e MIGUEL, 2001). Em uma entrevista com o uso de um 

formulário não disfarçado, o entrevistador sabe exatamente qual é a finalidade da 

entrevista que está sendo realizada. No caso dos formulários disfarçados, o 

entrevistador desconhece o objetivo real da entrevista. A escolha de utilizar um 

formulário disfarçado ou não se justifica pelo grau de influência que o entrevistador 

pode ter no resultado final da entrevista caso ele saiba previamente sua finalidade. 

A utilização da entrevista oferece diversas vantagens, como o fato de permitir 

que o entrevistador possa tirar suas dúvidas, ouvir explicações detalhadas acerca 
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dos pontos de interesse e identificar discordâncias, por exemplo (CARNEVALLI e 

MIGUEL, 2001; MARCONI e LAKATOS, 1996; MATTAR, 1996).  

Por outro lado, os autores ainda apontam que o mesmo método pode levar a 

algumas complicações, como problemas de comunicação entre entrevistado e 

entrevistador, consumo excessivo de tempo, alto custo, baixo alcance de indivíduos 

(amostras pequenas), por exemplo. Além disso, é possível que fatores como a 

presença do entrevistador e a não garantia de anonimato influenciem as respostas 

dadas. Outro ponto de atenção é o risco de haver falha na interpretação das 

respostas em questões abertas por parte do entrevistador.  

Neste estudo, com a finalidade de padronizar a forma como as informações 

serão obtidas, recebidas e consolidadas, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com 3 funcionários, escolhidos intencionalmente em função do 

domínio e/ou vivência das questões investigadas. O foco das entrevistas era elucidar 

questões relevantes que surgiram na análise dos questionários e que mereceram 

aprofundamento específico.  

 

 

3.2.2 Questionário 

 

 

O questionário consiste em um conjunto de perguntas, que, após ser 

submetido a um indivíduo que seja de interesse do estudo, deve ser respondido pelo 

mesmo sem que haja a presença de um entrevistador. A forma como o questionário 

é enviado e devolvido pode variar, sendo possível enviá-lo via correio, e-mail, fax, 

entre outros meios.  

Segundo Carnevalli e Miguel (2001), existem quatro tipos diferentes de 

questionários: 

 

a) Estruturado não disfarçado: o indivíduo que deve responder o questionário 

sabe qual é a finalidade da pesquisa, e o questionário é padronizado, formado 

basicamente por questões fechadas.  
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b)  Estruturado disfarçado: tenta descobrir a importância de um determinado 

assunto para um indivíduo por meio da tabulação e cruzamento de 

informações. 

 

c) Não estruturado não disfarçado: utiliza preferencialmente questões abertas e 

o respondente sabe qual é a finalidade da pesquisa realizada.  

 

d) Não estruturado disfarçado: marcado pelo uso de técnicas projetivas com o 

intuito de obter informações, sem que o respondente saiba o objetivo da 

pesquisa.  

 

Algumas das vantagens do uso do método do questionário consistem no fato de 

necessitar de menos pessoas para ser executado, consome menos tempo, não 

necessita da presença física do entrevistador nem do respondente e alcança uma 

amostra maior, entre outros (MARCONI e LAKATOS, 1996; MATTAR, 1996).  

Os autores ainda apontam fatores que caracterizam as desvantagens do uso de 

questionários, como o baixo índice de devolução, a quantidade considerável de 

respostas em branco, a dificuldade de garantir a confiabilidade das respostas, 

possíveis demoras na devolução do questionário e a dificuldade do respondente 

sanar suas dúvidas sobre as questões encontradas, o que tende a levar à respostas 

equivocadas. 

No presente estudo, a elaboração do questionário usou como base elementos 

propostos em Lima (2016) e Oliveira et al. (2007) e seu conteúdo abordou questões 

envolvendo os desafios, vantagens e desvantagens das equipes multiculturais, 

assim como os principais motivadores e limitadores para a inovação por parte delas. 

Vale ressaltar que os respondentes não tinham conhecimento acerca do objetivo do 

estudo realizado com auxílio do questionário em questão a fim de que suas 

respostas não fossem influenciadas de alguma forma.  

Ao todo, a pesquisa englobou 32 respondentes, todos membros de equipe 

multicultural (brasileiros e estrangeiros expatriados) com atuação em campos onde a 

inovação está de alguma forma presente em suas atividades.     
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A Tabela 06 relaciona as nacionalidades dos respondentes envolvidos na 

pesquisa, bem como o quantitativo desses por nacionalidade, incluindo os nacionais 

e os expatriados.  

 

Tabela 06 – Nacionalidades dos Respondentes Membros de Equipes 

Multiculturais 

País de origem do 
respondente 

Número de 
respondentes desta 

nacionalidade 

Brasil 15 

Venezuela 2 

México 5 

Colômbia 3 

Itália 3 

França 2 

E.U.A. 2 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para realizar o tratamento dos dados, utilizou-se o método scoring devido ao 

fato dele conferir aspecto quantitativo às variáveis analisadas que são originalmente 

de natureza qualitativa. De acordo com Silveira (2003), o scoring se baseia na 

atribuição de pontos com o intuito de transformar, conforme mencionado, variáveis 

qualitativas em quantitativas. Para isso, utilizou-se a escala Likert em que para cada 

uma das afirmações presentes no questionário, os perguntados devem pontuar 

conforme seu nível de concordância. A escala foi elaborada com valores crescentes 

de 1 a 5, de modo que o valor 1 representa o sentido “discordo totalmente” e 5, 

“concordo totalmente” (GIL, 1999). 

Para a avaliação descritiva, realizou-se o grau de concordância  

correspondente a cada questão, de modo a permitir identificar a tendência das 

respostas. Dessa forma, quanto mais próximo o valor médio for da unidade, mais 

próximo de “discordo totalmente” será a tendência das respostas e, ao contrário, 
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quanto mais próximo do valor 5, mais alinhada com o sentido de “concordo 

totalmente” tenderão as respostas. 

A fim de antever possíveis problemas do questionário e ter um feedback 

inicial em relação ao conteúdo e abordagem dele, foi realizado um teste piloto com 3 

funcionários que se enquadram nas categorias analisadas neste estudo.  Como 

resultado desse teste, foram realizadas alterações semânticas no questionário para 

que ele pudesse ser, então, submetido aos respondentes. 

 

 

3.3 Método para Análise dos Dados Obtidos 

 

 

Para a análise da parte quantitativa dos dados, provenientes das respostas 

dos questionários em forma de Escala Likert, foi utilizada a estatística descritiva 

através da planilha Excel, auxiliando no cálculo das médias dos graus das respostas 

de cada afirmação presente no questionário mencionado, assim como das modas e 

medianas de cada pergunta e suas respectivas respostas. Realizou-se também uma 

análise acerca do grau de concordância (GC) dividindo os entrevistados de acordo 

com suas nacionalidades: Brasil, América Latina (México, Venezuela e Colômbia), 

Europa (França e Itália) e E.U.A. Na análise acerca das dimensões culturais, 

comparou-se o GC de cada afirmação que visava entender a dimensão 

predominante na equipe com aquelas tidas como ideais pela literatura, como será 

explicado no item 3.3.1. 

Para a análise qualitativa, foi utilizado o método de análise de conteúdo das 

entrevistas transcritas com o intuito de classificar os tipos de conteúdos obtidos e 

identificar as categorias analíticas que caracterizam de forma mais apropriada o 

trabalho cotidiano das equipes multiculturais e como ele impacta a inovação do 

ambiente em que essas equipes estão inseridas. A identificação das categorias 

analíticas foi realizada posteriormente, de modo a levar em consideração as 

respostas individuais dos entrevistados, permitindo um entendimento acerca das 

tendências do grupo ao qual pertencia cada indivíduo envolvido na pesquisa 

(BARDIN, 1977; TANURE et al., 2007). 
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3.3.1 Mensuração da capacidade inovadora por meio de frameworks de 

dimensões culturais 

 

 

Conforme visto na seção 2.4.3 deste projeto, devido a diferentes visões no 

que diz respeito às dimensões culturais ideais para inovar, optou-se por elaborar 

duas tabelas contendo essas dimensões de forma a englobar as diferenças contidas 

na literatura (Tabela 03 e Tabela 04). 

Com base nessas tabelas, foram criados dois gráficos radares (Gráfico 01 e 

Gráfico 02) contendo os extremos das dimensões culturais, conforme foram 

trabalhados no questionário, e os graus de concordância de acordo com a visão dos 

autores (5 para o extremo ideal para inovar e 0 para o extremo que não contribui 

para tal). Exemplificando, o Gráfico 01 está relacionado com a Tabela 03, que possui 

uma perspectiva mais liberal acerca da conexão entre cultura e inovação, ou seja, 

valoriza como positivos para a inovação o coletivismo, as relações interpessoais 

harmoniosas, o alto contexto e a policronicidade. Por isso, esse gráfico constitui o 

que chamaremos de “framework liberal” das dimensões ideais (VAN EVERDINGEN 

e WAARTS, 2003; MACHADO et al., 2010; HOFSTEDE, 2001; TAKEUCHI e 

NONAKA, 2008). Já o Gráfico 02 se relaciona com a Tabela 04, caracterizada por 

uma abordagem mais conservadora da conexão mencionada, ou seja, valoriza como 

fatores favoráveis à inovação o individualismo, a competição, o baixo contexto e a 

monocronicidade, sendo, por isso, denominado “framework conservador” (ROGERS, 

1995; HOFSTEDE, 2001; VAN EVERDINGEN e WAARTS, 2003). 

Com as respostas ao questionário, montou-se um terceiro gráfico radar com 

os GCs obtidos na pesquisa a fim de que ele pudesse ser comparado com os dois 

frameworks mencionados. A comparação consistiu em analisar o quão alinhado com 

cada framework as dimensões da equipe estavam, calculando a área da interseção 

entre os gráficos e a relação entre essa área e a área do gráfico do framework 

correspondente. 

 Vale mencionar que o valor 0 (zero) foi considerado como o ponto mínimo e 

não o valor 1 (como na Escala Likert)  para que as áreas pudessem ser calculadas.  
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Gráfico 01 – Gráfico radar do “framework liberal” das dimensões culturais ideais para a inovação 

(Fonte: Adaptado de Van Everdingen e Waarts, 2003; Machado et al., 2010; Hofstede, 2001;    

Takeuchi e Nonaka, 2008) 

. 

 

 

Gráfico 02 – Gráfico radar do “framework conservador” das dimensões culturais ideais para inovar 

(Fonte: Adaptado de Rogers, 1995; Hofstede, 2001; Van Everdingen e Waarts, 2003) 
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4. CAPÍTULO IV – Análise e Discussão dos Resultados 

 

 

Após obter os questionários preenchidos pelos 32 respondentes membros de 

equipes multiculturais da empresa analisada, foi possível realizar as análises 

referentes ao objetivo deste estudo, que serão apresentadas neste capítulo. 

O questionário completo com o número de respondentes que escolheram 

cada um dos graus presentes na Escala Likert, assim como o grau de concordância, 

a moda e a mediana de cada uma das respostas podem ser encontrados no Quadro 

01. 

Além disso, com o intuito de analisar como as respostas de indivíduos de 

diferentes regiões diferiram em relação às mesmas questões, elaborou-se o Quadro 

02, que aponta os graus de concordância de cada uma das afirmações do 

questionário separadas pelas regiões dos respondentes: Brasil, América Latina, 

Europa e E.U.A. 

 

# Questão 
(1) Discordo 
totalmente 

(2) Discordo 
em parte 

(3) Não 
concordo nem 

discordo 

(4) 
Concordo 
em parte 

(5) Concordo 
totalmente 

Grau de 
Concordância 

Moda Mediana 

1 
A inovação é um fator 
importante para o 
desenolvimento da 
empresa. 

0 0 0 4 28 4,9 5 5 

2 
Boas relações 
interpessoais são 
fundamentais para a 
inovação. 

0 0 0 11 21 4,7 5 5 

3 
As regras corporativas 
da empresa estimulam  
atividades inovadoras. 

0 0 0 18 14 4,4 4 4 

4 
A empresa estimula 
adaptação à 
mudanças. 

0 0 0 8 24 4,8 5 5 

5 

A empresa considera 
equipes de trabalho um 
mecanismo apropriado 
para lidar com o 
ambiente dinâmico de 
um negócio global. 

0 0 2 13 17 4,5 5 5 
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6 

A empresa se interessa 
em tratar a diversidade 
cultural de forma a 
explorar os benefícios 
que ela oferece. 

0 0 7 14 11 4,1 4 4 

7 
Equipes com valores 
comuns estão mais 
aptas a ser bem-
sucedidas na inovação. 

3 8 14 7 0 2,8 3 3 

8 

Na equipe em que 
atuo, interesses 
individuais se 
sobrepõem aos 
coletivos. 

7 17 8 0 0 2 2 2 

9 

Nacionalidades 
diferentes implicam 
diferentes níveis de 
resistência ao trabalho 
em equipe. 

0 4 6 18 4 3,7 4 4 

10 

Os líderes de equipes 
multiculturais são 
preparados para lidar 
com problemas 
oriundos das diferentes 
nacionalidades. 

0 5 19 8 0 3,1 3 3 

11 
Equipes marcadas por 
diferentes backgrounds 
culturais  são mais 
criativas. 

0 0 12 11 9 3,9 3 4 

12 
Equipes multiculturais 
são marcadas pela 
dissimilaridade de 
valores. 

0 4 8 14 6 3,7 4 4 

13 

Equipes multiculturais 
realizam mais 
atividades extra 
trabalho, como jogos 
de futebol, churrascos, 
etc. 

0 3 12 17 0 3,4 4 4 

14 

Líderes de equipes 
multiculturais da 
empresa buscam criar 
uma cultura comum 
para o time. 

0 5 11 13 3 3,4 4 3,5 

15 
Os expatriados que 
atuam no Brasil 
adquirem traços típicos 
da cultura brasileira. 

3 6 12 9 2 3 3 3 

16 
A equipe multicultural a 
qual pertenço é 
marcada pela 
competição interna. 

9 19 4 0 0 1,8 2 2 

17 
Equipes multiculturais 
são marcadas por 
relações interpessoais 
mais complexas. 

0 3 15 14 0 3,3 3 3 
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18 

A equipe é estruturada 
com base em uma 
hierarquia rígida, que 
determina a forma 
como a comunicação 
interna ocorre. 

6 17 5 4 0 2,2 2 2 

19 
Comunicação em uma 
equipe é mais do que 
simples troca de 
palavras. 

1 9 6 12 4 3,3 4 3,5 

20 
As equipes 
multiculturais, como 
regra, fazem uma coisa 
de cada vez. 

0 4 23 5 0 3 3 3 

  

Quadro 01 – Questionário do estudo (Fonte: Dados da pesquisa) 

 

 

# Questão 
GC 

Brasil 

GC 
América 
Latinaa 

GC 
E.U.A. 

GC 
Europab 

1 
A inovação é um fator 
importante para o 
desenolvimento da 
empresa. 

4,9 4,8 5,0 5,0 

2 
Boas relações 
interpessoais são 
fundamentais para a 
inovação. 

4,7 4,6 5,0 4,6 

3 
As regras corporativas da 
empresa estimulam  
atividades inovadoras. 

4,4 4,4 5,0 4,4 

4 A empresa estimula 
adaptação às mudanças. 

4,8 4,6 5,0 4,8 

5 

A empresa considera 
equipes de trabalho um 
mecanismo apropriado 
para lidar com o 
ambiente dinâmico de um 
negócio global. 

4,7 4,4 5,0 3,8 

6 

A empresa se interessa 
em tratar a diversidade 
cultural de forma a 
explorar os benefícios 
que ela oferece. 

4,3 4,1 4,0 3,6 

7 
Equipes com valores 
comuns estão mais aptas 
a ser bem-sucedidas na 
inovação. 

2,5 3,5 2,5 2,4 
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8 
Na equipe em que atuo, 
interesses individuais se 
sobrepõe aos coletivos. 

2,2 1,8 1,5 2,2 

9 

Nacionalidades 
diferentes implicam 
diferentes níveis de 
resistência ao trabalho 
em equipe. 

3,7 3,4 4,5 3,8 

10 

Os líderes de equipes 
multiculturais são 
preparados para lidar 
com problemas oriundos 
das diferentes 
nacionalidades 

3,1 3,3 3,5 2,6 

11 
Equipes marcadas por 
diferentes backgrounds 
culturais  são mais 
criativas. 

3,7 3,9 4,0 4,4 

12 
Equipes multiculturais 
são marcadas pela 
dissimilaridade de 
valores. 

3,3 3,9 4,5 4,2 

13 

Equipes multiculturais 
realizam mais atividades 
extra trabalho, como 
jogos de futebol, 
churrascos, etc. 

3,3 3,6 3,5 3,6 

14 
Líderes de equipes 
multiculturais da empresa 
buscam criar uma cultura 
comum para o time. 

3,4 3,2 4,0 3,8 

15 
Os expatriados que 
atuam no Brasil adquirem 
traços típicos da cultura 
brasileira. 

3,1 3,1 2,0 3,2 

16 
A equipe multicultural a 
qual pertenço é marcada 
pela competição interna. 

2,0 1,8 2,0 1,4 

17 
Equipes multiculturais 
são marcadas por 
relações interpessoais 
mais complexas. 

3,2 3,4 4,0 3,4 

18 

A equipe é estruturada 
com base em uma 
hierarquia rígida, que 
determina a forma como 
a comunicação interna 
ocorre. 

2,3 2,4 1,5 2,0 

19 
Comunicação em uma 
equipe é mais do que 
simples troca de 
palavras. 

3,3 4,0 3,0 2,0 
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20 
As equipes multiculturais, 
como regra, fazem uma 
coisa de cada vez. 

3,0 2,8 3,5 3,4 

          a – América Latina inclui Colômbia, México e Venezuela.  
               b – Europa inclui França e Itália. 

 

Quadro 02 – Diferença dos graus de concordância por regiões (Fonte: Dados da pesquisa) 

 

 

O primeiro destaque que vale a pena observar é com relação às 

convergências em determinadas questões, expressas pela incidência de muitas 

respostas em um dos extremos da escala. O Quadro 03 reúne as afirmações desse 

tipo e por meio de sua observação é possível perceber que quando as afirmações 

tenderam para um dos extremos, isto aconteceu em relação ao extremo superior (5 - 

concordo totalmente). Nestes casos, os conteúdos não abordavam questões 

culturais, mas percepções gerais acerca da empresa em que trabalham e do 

processo de inovação. 

 

 

# Questão 
(1) Discordo 
totalmente 

(2) Discordo 
em parte 

(3) Não 
concordo nem 

discordo 

(4) 
Concordo 
em parte 

(5) Concordo 
totalmente 

Grau de 
Concordância 

Moda Mediana 

1 
A inovação é um fator 
importante para o 
desenolvimento da 
empresa. 

0 0 0 4 28 4,9 5 5 

2 
Boas relações 
interpessoais são 
fundamentais para a 
inovação. 

0 0 0 11 21 4,7 5 5 

4 
A empresa estimula 
adaptação às 
mudanças. 

0 0 0 8 24 4,8 5 5 

5 

A empresa considera 
equipes de trabalho um 
mecanismo apropriado 
para lidar com o 
ambiente dinâmico de 
um negócio global. 

0 0 2 13 17 4,5 5 5 

 

Quadro 03 – Afirmações mais Pontuadas do Questionário (Fonte: Dados da pesquisa) 

 

 



56 
 

Fica claro a partir deste quadro que os respondentes têm a percepção de que 

a inovação é valorizada na organização, assim como o trabalho em equipe. A quase 

totalidade dos respondentes percebe que a organização incentiva a adaptação de 

seus funcionários às mudanças do ambiente, tanto externo quanto interno, o que, 

indo ao encontro da tese defendida por Van Everdingen e Waarts (2003), cria um 

espaço para que atividades inovadoras ocorram de forma natural e benéfica. 

O questionário também buscou trazer à tona como algumas questões que são 

tidas, pela comunidade científica, como vantagens e desvantagens do trabalho de 

equipes multiculturais são vistas na visão dos próprios membros dessas equipes. O 

Quadro 04 reúne as afirmações presentes no questionário que tinham o objetivo 

mencionado. 

 

 

# Questão 
(1) Discordo 
totalmente 

(2) Discordo 
em parte 

(3) Não 
concordo nem 

discordo 

(4) 
Concordo 
em parte 

(5) Concordo 
totalmente 

Grau de 
Concordância 

Moda Mediana 

2 
Boas relações 
interpessoais são 
fundamentais para a 
inovação. 

0 0 0 11 21 4,7 5 5 

6 

A empresa se interessa 
em tratar a diversidade 
cultural de forma a 
explorar os benefícios 
que ela oferece. 

0 0 7 14 11 4,1 4 4 

7 
Equipes com valores 
comuns estão mais 
aptas a ser bem-
sucedidas na inovação. 

3 8 14 7 0 2,8 3 3 

9 

Nacionalidades 
diferentes implicam 
diferentes níveis de 
resistência ao trabalho 
em equipe. 

0 4 6 18 4 3,7 4 4 

11 
Equipes marcadas por 
diferentes backgrounds 
culturais  são mais 
criativas. 

0 0 12 11 9 3,9 3 4 

12 
Equipes multiculturais 
são marcadas pela 
dissimilaridade de 
valores. 

0 4 8 14 6 3,7 4 4 
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13 

Equipes multiculturais 
realizam mais 
atividades extra 
trabalho, como jogos 
de futebol, churrascos, 
etc. 

0 3 12 17 0 3,4 4 4 

17 
Equipes multiculturais 
são marcadas por 
relações interpessoais 
mais complexas. 

0 3 15 14 0 3,3 3 3 

 

Quadro 04 – Afirmações Relacionadas às Vantagens e Desvantagens de Equipes Multiculturais 

(Fonte: Dados da pesquisa) 

 

Conforme a afirmação 6 (A empresa se interessa em tratar a diversidade 

cultural de forma a explorar os benefícios que ela oferece), os respondentes 

acreditam que a empresa se preocupa em lidar com as diferenças culturais de seus 

funcionários de modo a beneficiar a equipe como um todo, o que, de acordo com 

Borin et al. (2015) é fundamental para potencializar a capacidade inovadora do time.  

As afirmações 7 (Equipes com valores comuns estão mais aptas a ser bem-

sucedidas na inovação) e 12 (Equipes multiculturais são marcadas pela 

dissimilaridade de valores), que tratam da importância de uma equipe possuir ou não 

valores comuns para a inovação, se mantiveram em valores medianos, indicando, 

no entanto, leve vantagem para a dissimilaridade de valores como fator favorável à 

dinâmica da inovação. Brem e Wolfram (2013) compartilham essa visão, porém 

alertam para os possíveis conflitos internos que essa dissimilaridade pode trazer 

para o time, devendo haver um líder capaz de lidar com esses problemas, caso 

ocorram. 

 Em concordância com Boucken et al. (2015), na afirmação 11 (Equipes 

marcadas por diferentes backgrounds culturais  são mais criativas), os respondentes 

se posicionam a favor de que equipes multiculturais são mais criativas em 

comparação com equipes monoculturais, devido aos diferentes backgrounds que 

dispõem. Na mesma direção, na afirmação 9 (Nacionalidades diferentes implicam 

diferentes níveis de resistência ao trabalho em equipe), os respondentes corroboram 

a posição defendida por Kirkman e Shapiro (2000), segundo a qual nacionalidades 

diferentes podem influenciar positivamente a forma como o trabalho em equipe 

ocorre. 
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Outro ponto a ser analisado consiste na importância de boas relações 

interpessoais para que o processo inovativo ocorra (FREITAS, 2008). Na afirmação 

2 (Boas relações interpessoais são fundamentais para a inovação), que obteve grau 

de condorância 4,7 e moda 5, fica claro que os respondentes entendem quão 

importante essa questão é, porém, como revelado na questão 17 (Equipes 

multiculturais são marcadas por relações interpessoais mais complexas), eles 

reconhecem a complexidade das relações nessas equipes. Faz sentido então, como 

visto na afirmação 13 (Equipes multiculturais realizam mais atividades extra trabalho, 

como jogos de futebol, churrascos, etc.), que os funcionários sintam que há uma 

maior quantidade de atividades extra trabalho, que servem justamente para estreitar 

laços e auxiliar na construção de relacionamentos a fim de compensar a dificuldade 

detectada. 

 No que diz respeito ao papel exercido por líderes de equipes multiculturais, o 

Quadro 05 reúne a percepção dos respondentes acerca da capacitação e da 

motivação dos seus líderes. 

 

 

# Questão 
(1) 

Discordo 
totalmente 

(2) 
Discordo 
em parte 

(3) Não 
concordo nem 

discordo 

(4) 
Concordo 
em parte 

(5) 
Concordo 
totalmente 

Grau de 
Concordância 

Moda Mediana 

10 

Os líderes de equipes 
multiculturais são 
preparados para lidar 
com problemas 
oriundos das diferentes 
nacionalidades. 

0 5 19 8 0 3,1 3 3 

14 

Líderes de equipes 
multiculturais da 
empresa buscam criar 
uma cultura comum 
para o time. 

0 5 11 13 3 3,4 4 3,5 

 

Quadro 05 – Afirmações Relacionadas ao Papel dos Líderes de Equipes Multiculturais (Fonte: Dados 

da pesquisa) 

 

Pelas respostas obtidas, percebe-se que os funcionários analisados, em sua 

maioria, não estão seguros acerca da real compreensão que seus líderes possuem 

das questões culturais que permeiam suas equipes e das vantagens e desvantagens 

que tais questões podem implicar. Além disso, também não é claro se os líderes, a 
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fim de manejar bem a diversidade cultural do ambiente, tentam homogeneizar as 

diferenças.  

Devido ao fato do grau de concordância das afirmações relativas às questões 

de liderança terem tendido ao conceito 3 (não concordo nem discordo), e pela 

importância que esse tema possui para a questão da  inovação segundo Borin et al. 

(2015), julgou-se oportuno a investigação mais aprofundada, por meio de entrevista 

com três dos respondentes que selecionaram tal conceito, a fim de esclarecer suas 

reais ideias acerca deste tema. Trechos das três entrevistas realizadas assim como 

a nacionalidade de cada entrevistado podem ser vistas no Quadro 06. 

 

 

Entrevistado Parte da Entrevista 

Brasileiro 

"Os líderes de equipes, em geral, se 
preocupam em agir de forma a garantir que 
a equipe alcance as metas anuais 
estabelecidas. Não percebo um cuidado 
especial na conciliação de questões 
culturais." 

Venezuelano 

"Durante as vezes que trabalhei em equipes 
multiculturais, os líderes estavam sempre 
dispostos a apoiar o crescimento de seus 
funcionários, mas a forma de abordagem e 
delegação de tarefas eram feitas sempre da 
mesma maneira."  

Colombiano 

"Não percebo uma atenção especial às 
questões culturais particulares de cada 
funcionário, mas percebo os gestores 
interessados em unir o time para que todos 
estejam caminhando na mesma direção em 
relação às metas estabelecidas." 

 

Quadro 06 – Partes das entrevistas sobre o papel dos líderes de equipes multiculturais 

(Fonte: Dados da pesquisa) 

 

Pelos trechos da entrevista apresentados, percebe-se que a atenção da 

liderança não está focada em questões culturais, porém no alcance das metas 

estabelecidas, o que, se por um lado vai de encontro com o proposto por Borin et al. 

(2015), parece não impactar a equipe de forma grave, visto que a preocupação com 
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os funcionários em geral e com os resultados estão mantidas e bem presentes, 

beneficiando a equipe como um todo. 

Outra questão analisada por meio do questionário foi a percepção dos 

respondentes em relação aos elementos que definem as dimensões culturais 

predominantes na equipe. Por meio das afirmações contidas no questionário que 

estão presentes no Quadro 07, pôde-se identificar os graus de cada uma das sete 

dimensões culturais trabalhadas neste projeto a fim de comparar as dimensões 

predominantes na equipe analisada com aquelas tidas como ideais para a inovação. 

 

 

# Questão 
(1) Discordo 
totalmente 

(2) Discordo 
em parte 

(3) Não 
concordo nem 

discordo 

(4) 
Concordo 
em parte 

(5) Concordo 
totalmente 

Grau de 
Concordância 

Moda Mediana 

3 
As regras corporativas 
da empresa estimulam  
atividades inovadoras. 

0 0 0 18 14 4,4 4 4 

4 
A empresa estimula 
adaptação às 
mudanças. 

0 0 0 8 24 4,8 5 5 

8 

Na equipe em que 
atuo, interesses 
individuais se 
sobrepõem aos 
coletivos. 

7 17 8 0 0 2 2 2 

15 
Os expatriados que 
atuam no Brasil 
adquirem traços típicos 
da cultura brasileira. 

3 6 12 9 2 3 3 3 

16 
A equipe multicultural a 
qual pertenço é 
marcada pela 
competição interna. 

9 19 4 0 0 1,8 2 2 

18 

A equipe é estruturada 
com base em uma 
hierarquia rígida, que 
determina a forma 
como a comunicação 
interna ocorre. 

6 17 5 4 0 2,2 2 2 

19 
Comunicação em uma 
equipe é mais do que 
simples troca de 
palavras. 

1 9 6 12 4 3,3 4 3,5 

20 
As equipes 
multiculturais, como 
regra, fazem uma coisa 
de cada vez. 

0 4 23 5 0 3 3 3 
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Quadro 07 – Afirmações relacionadas à percepção dos respondentes das dimensões culturais (Fonte: 

Dados da pesquisa) 

 

Das afirmações contidas no Quadro 07, a número 18 (A equipe é estruturada 

com base em uma hierarquia rígida, que determina a forma como a comunicação 

interna ocorre) está relacionada com a dimensão cultural referente à distância do 

poder. O grau de concordância obtido pode ser visto no Gráfico 03, tanto de forma 

separada pelas regiões dos respondentes quanto pela média geral. Percebe-se que 

os respondentes compõem equipes marcadas predominantemente pela baixa 

distância do poder, o que, segundo Van Everdingen e Waarts (2003), contribui para 

a presença de atividades inovadoras em uma equipe, devido ao fato de que as 

informações podem fluir com maior facilidade dentro da equipe, inclusive em níveis 

hierárquicos mais elevados sem que haja restrições graves à comunicação interna. 

 

 

 

 

Gráfico 03 – Graus de Concordância de Distância do Poder por Região e Geral (Fonte: Dados da 

pesquisa) 

 

A afirmação 3 (As regras corporativas da empresa estimulam  atividades 

inovadoras) se relaciona com a dimensão cultural de Hofstede referente à 

resistência à incerteza. Os graus de concordância apontados pelo questionário 

aplicado podem ser vistos no Gráfico 04. Percebe-se que os respondentes 

compõem equipes marcadas predominantemente pela baixa resistência à incerteza, 
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o que, segundo Van Everdingen e Waarts (2003), contribui para o desenvolvimento 

de atividades inovadoras pelo time. 

 

 

Gráfico 04 – Graus de Concordância de Resistência à Incerteza por Região e Geral (Fonte: Dados da 

pesquisa) 

 

 

A afirmação número 8 (Na equipe em que atuo, interesses individuais se 

sobrepõem aos coletivos) se relaciona com o índice de individualismo dos membros 

da equipe. O Gráfico 05 apresenta os graus de concordância obtidos por meio das 

respostas ao questionário de forma dividida pelas regiões dos respondentes e de 

maneira geral. Percebe-se que os graus de concordância apontam para uma relação 

de coletivismo, o que implicaria em óbice à capacidade inovadora, conforme Shane 

(1993) e Lynn e Gelb (1996) que defendem uma relação positiva entre 

individualismo e a inovação. 
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Gráfico 05 – Graus de Concordância de Índice de Individualismo por Região e Geral (Fonte: Dados 

da pesquisa) 

 

 

A afirmação 16 (A equipe multicultural a qual pertenço é marcada pela 

competição interna) está relacionada com o índice de masculinidade da equipe. Pelo 

Gráfico 06 é possível observar que os graus de concordância tanto por regiões 

quanto geral indicam que as equipes dos respondentes possuem uma cultura 

predominantemente de valores femininos. A feminilidade, segundo Rogers (1995), 

não possui uma relação tão positiva para a inovação quanto a masculinidade, o que, 

para o caso em estudo caso, também constitui óbice à capacidade inovadora da 

equipe. 
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Gráfico 06 – Graus de Concordância de Índice de Masculinidade por Região e Geral (Fonte: Dados 

da pesquisa) 

 

A afirmação número 4 (A empresa estimula adaptação às mudanças) busca 

entender como os membros das equipes analisadas se relacionam com o tempo. O 

Gráfico 07 apresenta os graus de concordância geral e divididos pelas regiões dos 

respondentes e com base nele é possível perceber que as equipes estudadas se 

caracterizam pela orientação ao longo prazo. Esse mesmo tipo de orientação, de 

acordo com Hofstede (2001), implica em grupos mais receptivos a mudanças, com 

uma maior tendência a buscar práticas inovadoras. 

 

 

Gráfico 07 – Graus de Concordância de Relação com o Tempo por Região e Geral (Fonte: Dados da 

pesquisa) 
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A afirmação número 19 (Comunicação em uma equipe é mais do que simples 

troca de palavras) está relacionada com a dimensão contexto que fala do nível de 

explicitação obtido na comunicação pela via da linguagem, sendo o alto contexto 

aquele onde somente palavras não são suficientes para a transmissão da 

mensagem e o baixo contexto, o seu contrário. O Gráfico 08 apresenta os graus de 

concordância divididos pelas regiões dos respondentes e de forma geral, por meio 

do grau médio.  

 

 

Gráfico 08 – Graus de Concordância de nível de Contexto por Região e Geral (Fonte: Dados da 

pesquisa) 

 

Com base nesse gráfico é possível perceber que os graus de concordância 

tendem ao conceito 3, o que indica que a maioria dos respondentes não percebe 

claramente se as palavras por si só são suficientes para a compreensão total daquilo 

que é comunicado ou se o contexto que permeia a comunicação também deve ser 

levado em consideração a fim de que toda a mensagem possa ser transmitida e 

entendida. Além disso, é possível perceber que os graus variam de forma 

considerável ao se analisar as respostas de funcionários de diferentes regiões. 

Por esse motivo, optou-se pela realização de uma entrevista com três dos 

respondentes, cada um pertencente a uma região distinta, a fim de compreender 

como suas visões variavam em relação a este tema. Partes das três entrevistas 
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realizadas assim como a nacionalidade dos participantes podem ser encontradas no 

Quadro 08. 

 

Entrevistado Parte da Entrevista 

Brasileiro 

"Nos momentos mais informais do 
relacionamento no espaço de trabalho, vejo 
essa questão do alto contexto bastante 
presente, mas quando a situação é 
estritamente profissional, percebo que a 
mensagem em si, só com palavras, é 
suficiente para a total compreensão." 

Mexicano 

"Acredito ser difícil livrar qualquer interação 
pessoal das influências de gestos, 
expressões corporais, mas no 
relacionamento profissional, mesmo com 
toda essa influência é possível ignorá-las e 
compreender o real sentido da mensagem 
simplesmente pelas palavras faladas ou 
escritas." 

Francês 

"Independentemente do ambiente em que eu 
esteja inserido, palavras tendem a ser o 
aspecto mais importante da comunicação, 
sem que haja necessidade de algo a mais 
para entender outra pessoa. Expressões 
faciais e corporais são naturais, mas não 
entendo que elas mudem a forma como 
transmito minhas mensagens."  

 

Quadro 08 – Partes das entrevistas sobre o nível de contexto (Fonte: Dados da pesquisa) 

 

 

De acordo com o Quadro 08, pode-se perceber como as questões culturais 

influenciam as visões dos participantes em relação ao tema do nível de contexto. 

Enquanto que, conforme apontado pelo entrevistado brasileiro e mexicano (este 

parte da região “América Latina”), a comunicação e suas mensagens tendem a ser 

carregadas de um grau significante de contexto em situações informais e de forma 

mais clara e explícita no âmbito profissional, o participante francês percebe a 

existência dos elementos que marcam o nível de contexto, porém não os entende 

como determinantes para a compreensão total em nenhum de seus momentos de 

comunicação.   
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Apesar dos diferentes comportamentos acerca do tema de nível de contexto, 

entende-se, então, que o comportamento predominante da equipe sugere um 

contexto neutro, visto que a tendência é de que os elementos responsáveis por 

garantir uma comunicação marcada pelo contexto existam, o que vai ao encontro do 

defendido por Takeuchi e Nonaka (2008), que argumentam a favor da relação 

positiva entre a ambiguidade e a inovação por meio do caos criativo. 

A afirmação 20 (As equipes multiculturais, como regra, fazem uma coisa de 

cada vez) teve como objetivo entender se os respondentes agem de acordo com a 

monocronicidade ou com a policronicidade, de modo a compreender essa tendência 

nas equipes analisadas. Por meio do Gráfico 09, que apresenta os graus de 

concordância referentes a essa questão, percebe-se um caso parecido com a 

situação anterior: os graus variam de forma considerável ao se analisar as respostas 

de funcionários de diferentes regiões e o grau de concordância geral tende ao 

conceito 3. 

 

 

Gráfico 09 – Graus de Concordância da Monocronicidade vs Policronicidade por Região e Geral 

(Fonte: Dados da pesquisa) 

 

 

Pelos motivos apontados, julgou-se necessários realizar uma entrevista com 

alguns dos respondentes que elegeram o grau 3 como suas respostas para a 

afirmação em questão. O Quadro 09 contém parte das entrevistas realizadas assim 

como a nacionalidade dos três entrevistados deste caso. 
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Entrevistado Parte da Entrevista 

Brasileiro 01 

"As demandas são muitas e somos 
responsáveis por diversas entregas, mas, 
realmente, mesmo com tantas coisas para 
fazer, dou atenção a cada uma delas de 
modo isolado para que possa ter o controle 
daquilo que é feito e entregue." 

Brasileiro 02 

"Acho que a ideia de fazer uma coisa de 
cada vez, na situação atual do mercado e 
suas dinâmicas, se encaixa melhor como: 
"conseguir realizar todas as diversas 
atividades que esperam de você de forma 
organizada sem comprometer o deadline e 
entregando com qualidade"". 

Mexicano 

"Ao mesmo tempo que temos diversas 
demandas, temos que saber priorizar as 
tarefas para que elas sejam feitas com a 
atenção necessária para que o resultado 
seja conforme o esperado." 

 

Quadro 09 – Partes das entrevistas sobre a monocronicidade vs policronicidade (Fonte: 

Dados da pesquisa) 

 

 

Pelos trechos das entrevistas, pode-se observar que, apesar dos funcionários 

acumularem diversas tarefas simultaneamente, a forma de atuação tende a ser 

focada em cada uma individualmente devido a uma priorização prévia (corroborando 

Van Everdingen e Waarts (2003)), o que caracteriza uma mistura entre as duas 

noções aqui analisadas. Dessa forma, entende-se que a cultura da equipe é 

marcada predominantemente por uma posição neutra no que diz respeito às 

questões de monocronicidade e policronicidade. 

Com base nas análises realizadas acerca das afirmações contidas no Quadro 

07, pôde-se identificar cada uma das dimensões culturais predominantes na equipe. 

Os graus de concordância relacionados a cada dimensão analisada pelas 

afirmações podem ser vistos de uma forma geral no gráfico radar presente no 

Gráfico 10.  
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Gráfico 10 – Gráfico Radar das Dimensões Culturais da Equipe Analisada (Fonte: Dados da 

pesquisa) 

 

Em sequência, comparou-se esse gráfico com o “framework liberal”, como 

pode ser visto no Gráfico 11. Conforme explicado na metodologia deste projeto, a 

comparação se baseou em uma análise acerca da relação entre a área de 

interseção entre o radar do framework e o radar da equipe analisada em relação à 

área total do framework correspondente. A área de interseção se encontra 

hachuriada a fim de facilitar a visualização. Por meio do cálculo das áreas pôde-se 

descobrir que a área da interseção possui valor de 26,9, enquanto que a área total 

do “framework liberal” possui área igual a 31,7, o que indica que a capacidade 

inovadora da equipe estudada é de aproximadamente 85%, segundo o framework 

em questão. 
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Gráfico 11 – Comparação entre o Gráfico Radar do Framework Liberal e o da Equipe Analisada 

(Fonte: Adaptada de Van Everdingen e Waarts, 2003; Machado et al., 2010; Hofstede, 2001;    

Takeuchi e Nonaka, 2008) 

. 

 

A análise na perspectiva do “framework conservador” (contida no Gráfico 12) 

seguiu a mesma ideia da anterior. A área da interseção entre os gráficos é igual a 

15,6 enquanto que a área do total do gráfico do “framework conservador” possui 

valor de 37,5, indicando uma similaridade de aproximadamente 42% da capacidade 

inovadora da equipe quando olhada do ponto de vista conservador. 
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Gráfico 12 – Comparação entre o Gráfico Radar do Framework Conservador e o da Equipe Analisada 

(Fonte: Adaptado de Rogers, 1995; Hofstede, 2001; Van Everdingen e Waarts, 2003) 

 

Com base nas análises, percebe-se uma proximidade considerável entre as 

dimensões da equipe e aquelas apontadas como ideais pelo “framework liberal”, 

mostrando, sobre esta ótica, um grande potencial desse time para a inovação. Os 

principais pontos de desalinhamento em relação a esse framework consistem no 

nível de contexto que se encontra abaixo do ideal e no GC intermediário no que diz 

respeito à monocronicidade e policronicidade. Apesar disso, a proximidade indicada 

é significativa. 

A Tabela 07 mostra as dimensões predominantes na equipe analisada.  
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Tabela 07 – Dimensões Culturais Predominantes na Equipe Multicultural 

Analisada 

 

Dimensão Cultural Cultura Predominante da 
Equipe 

 

Distância do Poder 
 

Baixa 
 

Resistência à Incerteza 
 

Baixa 
 

Índice de Individualismo 
 

Coletivismo 
 

Índice de Masculinidade 
 

Feminilidade 
 

Relação com o Tempo 
 

Orientação ao Longo Prazo 
 

Alto e Baixo Contexto 
 

Neutra 
 

Monocronicidade  
vs Policronicidade 

 
Neutra 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Ao comparar a Tabela 07 com a Tabela 05, que indica as dimensões culturais 

tipicamente brasileiras, percebe-se que as dimensões resultantes da equipe 

multicultural analisada se distanciam de forma considerável das brasileiras. Ao 

analisar a afirmação 15 (Os expatriados que atuam no Brasil adquirem traços típicos 

da cultura brasileira), não se percebe com clareza se tal fenômeno ocorre, como 

sugerido por De Paula (2005) e Homem (2005). Se isso fosse verdade, a 

performance inovadora da equipe seria prejudicada como mostra a comparação 

anterior. 
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5. CAPÍTULO V – Conclusão 

 

 

Nos últimos anos, cada vez mais empresas multinacionais têm se instalado 

no Brasil, internacionalizando suas operações. Este é um fenômeno típico da 

chamada globalização, que provoca, entre outras coisas, estreitamento de fronteiras 

e implica em intensa movimentação de pessoas que deixam sua terra natal para 

viver, como expatriados, em algum outro país.  

Em decorrência disso, equipes inteiras passam a atuar com membros 

provenientes de diferentes nações, com backgrounds culturais distintos entre si e 

daquele característico do país onde o trabalho é executado. Essas equipes, 

conhecidas como equipes multiculturais, têm se mostrado peças importantes para a 

dinâmica internacional da firma. 

Se as razões para o fenômeno são variadas e deitam raízes em macro 

movimentos do capitalismo global, compreendê-lo na escala micro e, 

particularmente, indagar acerca do impacto de tais equipes para a dinâmica da 

inovação em escala local e ao nível da firma, foi o desafio que se propôs o presente 

estudo. A pergunta que se procurou responder era qual o impacto que equipes 

multiculturais podem produzir na inovação da empresa e como isso repercute sobre 

as características e condições gerais dos sistemas locais de inovação, implicando 

em diferenciais competitivos. 

Como todo fenômeno complexo, aos benefícios para a capacidade inovadora 

criados pela presença das equipes multiculturais, acresce também problemas 

oriundos da divergência de valores, de ruídos de comunicação devido às diferenças 

linguísticas e da maior complexidade no desenvolvimento de relações interpessoais, 

que podem, inclusive, comprometer os benefícios esperados. 

Tomando por base dimensões culturais sugeridas na literatura como 

favoráveis à inovação, foram construídos dois frameworks, um denominado “liberal”, 

pela valorização emprestada à dimensão coletiva nas atividades que conduzem à 

inovação e outro denominado “conservador”, pela sua ênfase na dimensão 

individual. Os dados para a equipe estudada inscreveu-a na perspectiva do 

“framework liberal”, indicando que os traços culturais dessa equipe são 

consideravelmente mais próximos daqueles considerados ideais para inovar, 
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inclusive quando tomado como referência os traços culturais tipicamente brasileiros. 

Não é de pouca relevância para o resultado final, o fato de que a própria empresa 

também possui uma cultura generalizada de incentivo à inovação, o que influencia 

positivamente os traços culturais identificados na equipe. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a diversidade de backgrounds presentes 

nas equipes multiculturais, aliada à cultura corporativa da empresa estudada, 

contribuem para um ambiente propício para o desenvolvimento de atividades 

inovadoras, ou seja, há, de fato, um enorme potencial inovativo induzido pela 

presença da multiculturalidade, mas realizá-lo como performance organizacional 

depende da existência de lideranças que percebam, valorizem e impulsionem as 

competências que a heterogeneidade das equipes fazem emergir no meio 

organizacional. 
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